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Woord vooraf

Beste erfgoedvrienden,

In het puin van het verleden liggen de parels van morgen…
Een mooi gezegde van de “Bond zonder Naam”, dat ook, in minder materiële context te
begrijpen, erg toepasselijk is om de werking van onze vereniging te illustreren. Inderdaad,
met ijver zoekt en graaB onze organisaCe naar vergane stukjes cultuur en erfgoedpareltjes
om die terug aan de oppervlakte te brengen, uit de vergetelheid te halen en opnieuw te
doen schiEeren. Het Gemeentelijk Museum en DocumentaCecentrum vormt als het ware
het geheugen van onze gemeente met archieven, voorwerpen, foto’s, documenten,
schilderijen over ons verleden.
In dit nummer brengen we een reeks postkaarten die ons een beeld geven van de
omgeving van het staCon van Kwatrecht, uit een periode toen er nog geen viaduct bestond
alsook van de Brusselse steenweg voor de Eerste Wereldoorlog.
We schenken ook aandacht aan het belangrijkste kunstwerk van Jules Vits: zijn Kruisweg in
Melle. Gedurende verschillende weken werden de staCes op een wetenschappelijk
verantwoorde wijze gerestaureerd in onze parochiekerk. Van die gelegenheid werd ook
gebruik gemaakt om het beeld van de H. Petrus, van de Melse beeldhouwer Gustaaf De
Groote te renoveren.
Deze corona-Cjd is ook mede de oorzaak dat sommige organisaCes het moeilijk hebben om
te overleven. Zo brengen we het verhaal van de Felix Timmermanskring uit Lier waarmee
we steeds goede relaCes hadden en die na 30 jaar werking stopt. Dit is ook het geval met
de vereniging Femma uit Melle-Vogelhoek die na meer dan 85 jaar hun acCviteiten in
schoonheid beëindigen. Andere verenigingen blijken springlevend na 50 jaar. Dit is het
geval met OKRA Trefpunt Gontrode die een groots programma opgesteld had om hun
jubileum te vieren maar dit moesten afgelasten wegens de covid-crisis. Gelukkig hadden ze
reeds een prachCge veelkleurige brochure opgesteld die ze aan hun leden verspreidden.
In onze rubriek van Heemkundig Nieuws vernemen jullie het overlijden van twee vroegere
medewerkers: André Van Slijcken en Eric Van De PuEe, de verhuis van de Gemeenteschool
en de stand van zaken in verband met de renovaCe van het staConsgebouw. We stellen ook
de voordracht voor van Dirk Musschoot over de geschiedenis van het Vlaamse gezin de
laatste honderd jaar.
Hannah Van der Auwera, consulent archie_eheer van de gemeente Melle, vertelt ons
meer over het collecCeplan in funcCe van de komende verhuis van het Gemeentelijk
Museum en DocumentaCecentrum.
Daniël Lemmens
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EVEN UW

A.U.B.

Geachte abonnee,
Om u te verzekeren van een blijvende toezending van ons CjdschriB ‘De Gonde’ en de
waardering te tonen voor de werking van onze Werkgroep Heemkunde sturen wij u hierbij
in bijlage een overschrijvingsformulier waarmee u uw abonnement voor het jaar 2021
(vanaf € 15,00) snel kan vernieuwen (mocht u onze werking extra willen steunen dan kan u
dat door overschrijving van minimum € 20,00 / abonnement inclusief.
U kan ons CjdschriB ook digitaal in uw mailbox ontvangen, mocht u dit wensen dan laat u
ons uw e-mailadres geworden via erfgoeddegonde@gmail.com, een gewoon digitaal
abonnement kan dan vanaf € 10,00, wenst u bijkomende steun te schenken voor onze
werking dan schrijB u minimum € 20,00 over op onze rekening. (hierbij is een digitaal
abonnement inbegrepen)
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Restauratie Kruisweg Sint-Martinuskerk
door Michel De Roek

(verantw. Religieus Erfgoed)

In een inspecCerapport uit 2015 van het interieur van de Sint-MarCnuskerk te Melle heeB
Monumentenwacht Oost-Vlaanderen een aantal aandachtspunten aangeduid.
Eén daarvan was dat de kruisweg van onze Melse beeldhouwer Jules Vits diverse (ouderdoms)
mankementen vertoonde.
Om een idee te geven van de toestand van de kruisweg en de noodzakelijkheid van de werken, is
hieronder een uiEreksel uit het rapport van Monumentenwacht weergegeven.
Sta;e 1: Jezus wordt ter dood veroordeeld
Met opschriF, gegraveerd in een metalen plaatje.

De kerkfabriek Sint-MarCnus Melle heeB daarom, na overleg en met goedkeuring van het
gemeentebestuur, de restauraCe van deze kruisweg opgenomen in haar meerjarenplan 2020-2025.
Intussen werd in 2020 een oﬀerte gevraagd aan drie restauraCe-aannemers.
De opdracht werd toegewezen aan de ﬁrma Proﬁel cvba uit Wevelgem.
De restauraCewerken starEen op vrijdag 6 november 2020 met de bedoeling ze tegen de
kerstperiode te ﬁnaliseren.
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Vooreerst een klein beetje geschiedenis van deze kruisweg
E.H. De la Croix was een gevoelig man en een kunstenaarsziel. Wanneer hij in zijn kerk rondwandelde keek hij naar de kruisweg in 1876 geschonken door Mevrouw Verplancke de
Diepenhède. Hij vond hem niet mooi, maar kon hem niet wegnemen, zonder de gevers te
beledigen. Hoe hij ook draaide of keerde, er was maar één uitweg en de pastoor trok naar
Mevrouw Verplancke de Diepenhède, die de wens begreep en een nieuwe kruisweg beloofde. Nu
ging alles heel snel. Jules Vits was de man die dat kon en hij boetseerde veerCen wondermooie
staCes in terra coEa en creëerde bij deze wellicht zijn meesterwerk. Niet minder dan 150 ﬁguren
zijn onder de vorm van bas-reliëf afgebeeld. Een staaltje van zijn kunnen merken we aan de
karakters en de gemoedsgesteldheid die af te lezen zijn op de gezichten van de afgebeelde ﬁguren.
Alle staCes werden gebakken door Albert Jacobs, een poEenbakker uit de Kloosterstraat te Melle
en familiaal verwant met Jules Vits. Sedert 8 september 1912 prijkt de kruisweg nog steeds in onze
kerk en verdiend voorzeker meer waardering en bewondering. Het kosEe 6000 fr., betaald door
Mevrouw Verplancke de Diepenhède.
De oude kruisweg ging naar de arme parochie Nieuwenhove die hem dankbaar ontving.

Jules Vits

De restaura;e
Een restauraCe wordt algemeen gedeﬁnieerd als het geheel van handelingen aan een beschadigd
of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp met het doel deze terug te brengen in een tevoren
gedeﬁnieerde toestand. Bij de behandeling van kunstvoorwerpen staan het bewaren van het
authenCeke materiaal en het respecteren van de waardevolle materiële wijzigingen die het object
ondergingen in zijn levensloop, centraal.
In het geval herstellingen of het vervangen van verdwenen delen zich opdringen wordt de
overweging gemaakt hoe men maximaal kan bewaren en minimaal, maar voldoende, kan
herstellen op een duurzame manier. Begrippen zoals minimale ingreep, duurzaamheid,
gecombineerd met reversibiliteit, herneembaarheid en herkenbaarheid zijn van groot belang.
Welk is het schadebeeld:
Eikenhouten lijsten: De eikenhout lijst rondom de bas-reliëfs zijn nog in vrij goede condiCe. De
vernislaag is op sommige plaatsen aangetast door druipsporen van water en verf. Er zijn
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uitvlieggaten van houtborende insecten waarneembaar in sommige lijsten. De kruisjes van de
bekroning staan veelal los.
Bas-reliëfs: scheefstand en houtaantasCng van de houten aEributen, ontbrekende onderdelen,
barsten en scheuren, openstaande voegen tussen de lijst en de bas-reliëfs, oude storende
afgesleten retouches.
Restaura;ehandelingen:
Bas-reliëfs:
Droge en naEe reiniging van de bas-reliëfs, invullen van barsten tot op niveau, plasCsch herstel van
ontbrekende onderdelen, retouches van storende kleurvlakken, behandeling van de
houtaantasCng
Lijsten:
Reinigen van de lijsten, verwijderen van druipsporen van water en verf, verwijderen van aangetast
hout en vervangen door nieuw en op kleur brengen van nieuw hout, vastzeEen van losse kruisjes.

Het samenstellen en mengen van de ingrediënten en het
aanbrengen van een stevige kern op het ontbrekend deel
Het droog en vochCg reinigen van de terracoEa

Het bijmoduleren van de kern, het mengen van de ingrediënten en op kleur brengen, daarna de kern overschilderen

De Gonde 2020 nr. 4

-5-

Het eindresultaat na restauraCe
Restaura;e van het beeld van de Heilige Petrus en de console
Geschiedenis van het beeld
De heilige Petrus, daterend uit 1877, werd geschonken door de toenmalige pastoor, E.H. Karel Van
Besien, ter gelegenheid van zijn thuiskomst na een bedevaart naar Rome, waarbij hij daar de
viering van de 50 ste verjaardag van de bisschopswijding van paus Pius IX had bijgewoond. Het
beeld werd uit hout gesneden door de Melse beeldhouwer Gustaaf De Groote (1847-1890). De H.
Petrus wordt steeds voorgesteld met sleutels in zijn hand als teken van zijn macht als apostel van
Jezus.
Restaura;e van beelden:
Deze restauraCe betekent het kunstwerk behandelen met tot doel de oorspronkelijke toestand en
uitstraling zo goed als mogelijk te benaderen. Dit houdt in dat de beschermlagen worden
afgedund, historische toevoegingen worden weggenomen, beschadigingen hersteld en dit op een
uiterst veilige wijze.
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Neogo?sch sculptuur, hout/gips, gepolychromeerd

Petrusbeeld met naam op
linkerzijde van het voetstuk

Afgeschilferde polychromie

Afgebroken onderdeel van de sleutel

Schadebeeld:
Sterk vervuild beeld door aangekleefd stof en roetresten.
In de basis van het beeld zijn uitvlieggaten zichtbaar.
Eén van de twee sleutels in de handen van Sint-Petrus is aan de bovenzijde afgebroken.
De console waarop het beeld staat vertoont barsten.
De polychromie is sterk vervuild en schilfert af.
Er zijn lacunes in de polychromie tot op de preparaCelaag en tot op de drager.
Behandelingen:
Voor de behandeling van het beeld en de console dienen deze gedemonteerd te worden.
Controle of de houtaantasCng nog acCef is. PrevenCeve behandeling tegen houtborende insecten
door injecCe en of instrijken op niet-gepolychromeerde onderdelen. Verwijderen van oppervlakte
vuil middels zachte borstel vòòr ﬁxaCe van de polychrome afwerkingslaag, zodat het vuil niet mee
wordt geﬁxeerd.
FixaCe van de afschilferende verf. Voorafgaande testen zullen het meest adequate ﬁxaCef bepalen.
Invullen van de barsten en scheuren tot op niveau. Reiniging van de polychromie met solventen.
Reinigingstesten worden uitgevoerd, bij aanvang van de reiniging.
Retoucheren van de storende lacunes. Nazicht en zo nodig herstel van het ophangsysteem en
montage van beeld en console.
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Reinigen van het beeld, ﬁxeren van de polychromie,
opvullen van lacunes en ontbrekende elementen
en op kleur brengen

Console met drie engeltjes in de wolken
omgeven door een guirlande
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Afscheid van de Felix Timmermanskring uit Lier
en hun relatie met Melle
door Daniël Lemmens
Onze Heemkundige Vereniging De Gonde heeB steeds een zeer goede relaCe gehad met de Felix
Timmermanskring uit Lier. De reden hiervan was de vriendschappelijke relaCe van de Melse
schrijver Camille Melloy en de auteur Felix Timmermans. Melloy vertaalde een aantal werken van
Timmermans in het Frans en maakte hem daardoor meer bekend in Franstalig gebied. Beiden
hielden er een intense briefwisseling op na die we in ons archief bewaren en ze bezochten elkaar
regelmaCg. Toen in 1997 in gans Vlaanderen het Felix Timmermansjaar plaats vond naar
aanleiding van zijn 50 jaar overlijden, werd in Melle een groots feestprogramma opgezet.
De Felix Timmermanskring werd in 1990 opgericht (naast een
Timmermansgenootschap) met als doel allerlei acCviteiten, literaire
wandelingen, voordrachten, tentoonstellingen te organiseren in funcCe
van de schrijver. Ze gaven ook een CjdschriB uit “Zilveren Verpozingen”
en hielden tweemaal per jaar een ledendag, eenmaal in Lier, de andere
keer op een locaCe die te maken had met het leven of werk van
Timmermans. Zo waren ze ook te gast te Melle in 2000. In hun CjdschriB
beschreef hun bestuurslid S;jn Van Clooster deze dag als volgt:
Melle-k de dag !
Op zondag 22 april 2000 zeIe de Felix Timmermanskring Camille Melloy, een bijzondere vriend van de Fee,
in het zonnetje. Het feest - want dit is elke ledendag steeds weer - vond plaats te Melle, in het bekende
college van de paters Jozeﬁeten aldaar. De gevierde Timmermansvriend was daar immers een ?jdlang
leraar geweest.
Na een enthousiaste welkomstgroet van onze voorziIer en het
gebruikelijke openingskopje koﬃe met koekje konden wij allen kijken naar
een video over Camille Melloy. Die bood ons een genuanceerd beeld van de
gedenkwaardige priester-dichter, die geboren werd te Melle en in het
Frans schreef. Over de ﬁguur Melloy, en vooral over de warme vriendschap
die hij met Felix Timmermans onderhield, ontving elk lid trouwens een
waardevolle brochure. Dank hiervoor speciaal aan Daniël Lemmens, die
ook al een groot aandeel had in het totstandkomen van de video en voor
een groot deel de dag in goede banen leidde.
Even later werden we door Pater Overste meegetroond naar de schiIerende kapel van het college, waar we
even s?l moesten worden bij het aanschouwen van zoveel moois. Een korte wandeling doorheen het
gebouw, met de indrukwekkende gangen, slaapkamers, deuren, glasramen en nog zoveel meer, bracht ons
tensloIe bij het privémuseum in het college. In het oog sprongen vooral enkele brieven en boeken,
geschonken door vrienden-schrijvers aan Melloy, alle voorzien van een originele, hartelijke opdracht.
Blinkende boeken waren dat! Evenzo straalde het La?jnse geluk van de tekeningen bij de foto's in een
andere zaal.
En dan, ja dan gaf onze maag ons een teken en gingen we aan tafel. Het Lierse Hof van Aragon zorgde
alweer voor een uitmuntende feestdis, alsook voor de even weldoende koﬃe met gebak later op de middag.
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Na het eten is een wandeling in de buitenlucht al?jd aantrekkelijk, en kijk: onze
voorziIer had dit ook voorzien! Langs de Schelde wandelden wij in een prach?g
decor naar het graf van Camille Melloy. Daar droeg ons lid Fons de Roeck een
gedicht van Melloy voor en nadien bracht E?enne De Smedt dezelfde verzen in de
Nederlandse vertaling van Wim de Cock - die laatste kennen we overigens van de
Davidsfondsuitgave van François Villon, uitgeleid door Prof. Dr. Piet Thomas, de
voorgedragen verzen vindt de lezer elders in dit nummer.
Terug in het college genoten wij allen nog van twee boeiende diamontages: over
de rela?e tussen Felix Timmermans en Camille Melloy, en over Firenze. Beide
vertoningen werden begeleid door aangename muziek en passende lectuur, uit
o.a. ‘Naar waar de appelsienen groeien’.
Wie wou, kon nadien nog even terug naar de plaatsen in het college die we eerder op de dag (al te kort)
bezochten; anderen proefden het Melse streekbier Delirium Tremens. Ook dit was beslist geen domper op
de vreugde!
S2jn Vanclooster

Door deze ledendag in Melle kwamen ook nog andere faceEen van de relaCe tussen de familie
Timmermans en het college aan het licht. Door een gesprek, tussen hun voorziEer E;enne De
Smedt en Pater 0verste Aloïs zeEe deze laatste aan tot een zoektocht in de archieven van het
college en wat bleek? Niet minder dan drie neven van Felix Timmermans hadden enkele jaren
doorgebracht in het “Maison de Melle”. GOMMAIRE KEYSER was de zoon van Maria Catharina
Valeria Timmermans, de zus van Felix, beter gekend als tante Fien. Hij verbleef in het college in
1926 en 1927 en volgde de Grieks-LaCjnse afdeling. GEORGES DE LA HAYE was een van de zonen
van Maria Catherina Josephina Timmermans, eveneens een zus van Felix. Hij volgde van 1905 tot
1909 de handelsafdeling. Een andere broer van hem JOHN DE LA HAYE doorliep de twee
voorbereidende jaren en de eerste twee van de handelsafdeling. Uit de gesprekken met de
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kinderen Timmermans bleek ook nog dat een poging om hun vader naar het college van Melle te
sturen, op niets was uitgelopen en zoon Gommaar wist te vertellen dat ook hij ternauwernood
hier aan “ontsnapt” was.
Door het steeds dalende aantal leden, mede door de hogere leeBijd van hen, was het steeds
moeilijker een stevig gevulde ledendag te organiseren. Toch wilde men in schoonheid eindigen.
Daarom werd een grootse afscheidsviering gepland waarbij het hun 50ste bijeenkomst zou worden.
En toen kwam de onverbiddelijke corona roet in het eten strooien en werd alles voor onbepaalde
Cjd uitgesteld. Men hoopt dit jaar nog mooi te kunnen afsluiten.

bloemenhulde aan het graf van Camille Melloy

laatste nummer van ‘Zilveren Verpozingen’
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Heemkundig nieuws
door Daniël Lemmens

In memoriam
Op 29 november 2020 overleed de heer André Van Slijcken op 97-jarige
leeBijd (1923-2020) in het Zorgcentrum te Lemberge. Als landbouwkundig
ingenieur was hij een echte wetenschapper. Jarenlang werkte hij mee aan
het “Graslandprogramma van de OESO”, nam deel aan verschillende
buitenlandse congressen i.v.m. grassen (USA, USSR, Nederland) en bracht
vele bezoeken en verblijven in onderzoekscentra, zowel in West- als OostEuropa.
Het moet ons dan ook niet verwonderen dat hij in 1964 tot 1988 algemeen directeur werd van het
RijksstaCon voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO), nu ILVO genoemd. Als coördinerend persoon
was hij verantwoordelijk voor een Cental “proefstaCons”. Door zijn medewerkers en personeel
werd hij gewaardeerd voor zijn kennis, doorzexngsvermogen en menselijke aanpak.
Naast zijn professionele carrière was André ook acCef op socio-cultureel gebied. Zo was hij
voorziEer van de kerkfabriek Sint-Bavo van Gontrode die hij leidde met kennis van zaken.
Daarnaast was hij ook voorziEer van de Vereniging voor Familiekunde (VVF) afdeling Melle. In die
hoedanigheid was hij vooral geïnteresseerd in het probleem van de “vondelingen”. Hij dook in de
archieven van het OCMW te Gent, Antwerpen en Brussel dat uitmondde in een reeks voordrachten
“De tragedie van de vondelingen in het Gentse in de 18de en 19de eeuw”.
Door de interesse voor de eenvoudige man kwam hij ook bij de CM terecht waarvan hij het
voorziEerschap waarnam. Toen die organisaCe in 1987 zijn tachCgjarig bestaan vierde leidde hij de
toenmalige minister van Sociale Voorzorg, de heer Placide De Paepe, in die een merkwaardige
toespraak hield over “De zieke, een meerwaardig mens”.
Ing. André Van Slijcken was een veelzijdig persoon met vele talenten die hij ten dienste stelde van
de wetenschap, de maatschappij maar ook van zijn familie want hij was daarbij een geliefd
familieman.
Op 4 november 2021 namen we afscheid van de heer Eric Van De Pu[e
(1952-2020). Eric was verschillende jaren een hulpvaardige medewerker
van het Gemeentelijk Museum en DocumentaCecentrum. Een Cjdlang
verzorgde hij het onthaal en maakte de bezoekers wegwijs in het
DocumentaCecentrum. Zelf was hij ook sterk geïnteresseerd in
heemkunde en een echte verzamelaar. Bovendien was hij acCef bij het
opstellen van tentoonstellingen van Erfgoed De Gonde. Hij viel vaak op
door zijn plezante opmerkingen en ludieke uitspraken. We zullen steeds
een heel goede herinnering bewaren aan deze dienstvaardige vrijwilliger.
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Sta;onsgebouw van Melle wordt gerenoveerd.
Een van de oudste stenen staConsgebouwen
van ons land is ongetwijfeld dit van Melle. Het
dateert van 1837 de beginperiode van het
treinverkeer in België. De verhoogde spoorlijn
werd in gebruik genomen pas in 1956. Vroeger
was er dus een rolbareel met
voetgangersoverweg.

Sedert verschillende jaren stond het staConsgebouw te
vervallen. In 2016 zeEe de NMBS het te koop. Er was
interesse vanwege het gemeentebestuur. Men dacht
om het in te richten voor de jeugddienst of zelfs om er
het Gemeentelijk Museum in onder te brengen. Gezien
de hoge renovaCekosten besloot men dit niet aan te
kopen.
“Toen ik het te koop zag staan, was ik
direct verliefd“, vertelde Luc Vanvooren
aan een dagbladreporter. “Dat gebouw
wilde ik per se hebben en ik was blij
toen ik het winnend bod had“,
verklaarde hij verder. De trotse eigenaar
vervolgde: “Ik weet wel raad met een
gebouw dat staat te verkommeren. Mijn
ouders hadden een zaak in
verwarmingsinstallaCes en met mijn
familie leiden we Alphatronics, een
bedrijf in Lokeren. Het is onze bedoeling
bijna alles zelf te doen: elektriciteit,
de familie Vanvooren
verwarming, waterleidingen, venClaCe…
Enkel de ramen en het dakwerk gaan we uitbesteden.” Samen met zijn dochter en zoon wil hij dit
vroegere staConsgebouw doen herleven. Men wil er ruimten voor exclusieve winkeltjes voorzien
ofwel voor een restaurant. De bovenverdieping kan men gebruiken als kantoorruimte en buiten
komen er terrassen. Omdat het een beschermd monument is kan men aan de gevel niets
veranderen. Die wordt oordeelkundig gereinigd en hersteld.
Eddy Van Lancker, ondervoorziEer van KOM (Koninklijke Oud-Mellistenbond) van het college van
de paters Jozeﬁeten is sterk geïnteresseerd in het gebouw maar dan om een heel andere reden. In
hun CjdschriB “On y revient toujours” schreef hij reeds diverse nostalgische bijdragen over “ In een
klein staConnetje”. Als student aan het college stapte hij hier regelmaCg af om zich naar school te
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begeven. Ook buitenlandse studenten die in de 19de eeuw op het college school liepen maakten
hiervan veel gebruik. Vandaar dat het gerucht de ronde deed dat dit staCon vooral voor hen
gebouwd werd. Ook de sCchter van het college kanunnik Constant Van Crombrugghe die lid was
van het NaConaal Congres zou zijn invloed gebruikt hebben om dit te verwezenlijken. Bewijzen van
deze laatste twee beweringen hebben we echter nog niet gevonden. Wanneer men in 1912 het 75jarig bestaan van het college vierde werd een stoet gevormd aan het staCon want daar werden de
genodigden afgehaald. Het moet ons dan ook niet verwonderen dat, bij heel wat oud-studenten,
het staCon van Melle een bijzondere betekenis heeB.

Gemeenteschool verhuist naar de site van het Gemeenschapsonderwijs in de
Beekstraat/Vossenstaat.
De huidige gemeenteschool op de Brusselsesteenweg dateert
van 1859 en is dus meer dan 160 jaar. De infrastructuur is fel
verouderd en er is meer nood aan ruimte en groen. Daarom
besliste het gemeentebestuur om de school te verplaatsen naar
de aangekochte site van het Gemeenschapsonderwijs in de
Beekstraat/Vossenstraat. De nieuwe benaming wordt Parkschool
want de helB van het aangekochte terrein zal ingericht worden
als een openbaar park. Naast de schoolgebouwen voor een 350
kinderen zal er op deze ruimte ook plaats zijn voor de muziekschool, speelpleinwerking en
wijkacCviteiten. Ook komt er een turnhal waarin de school en de dans- en turnclub “Immer
Vooruit” hun stek zullen vinden. De opening is gepland voor september 2021.
In ons volgend nummer brengen we een uitgebreide historiek van de Gemeenteschool en de
vroegere Rijksschool Malpertuus.
Deze verhuis heeB ook gevolgen voor het Gemeentelijk Museum en DocumentaCecentrum en de
werking van Erfgoed De Gonde want het is de bedoeling van het gemeentebestuur om de
gebouwen van de gemeenteschool alsook het oud-gemeentehuis en oude onderwijzerswoning te
verkopen. Ondertussen heeB men reeds een alternaCeve plaats voorgesteld: de gebouwen en
aanverwante ruimte van de kleuterschool in de Appelwegel. Deze plaats zal uiteraard moeten
aangepast worden aan een nieuwe structuur van museum, leeszaal, bureel en opslagruimte. In die
opCek werd er een collecCeplan (zie arCkel in dit nummer) opgesteld. Hierin staan een aantal
doelstellingen vermeld voor de toekomst. Aangezien men minder ruimte heeB zal men de
voorkeur moeten geven aan een evenwichCge collecCe met een sterk plaatselijk proﬁel. Sommige
verzamelingen die niet speciﬁek lokaal georiënteerd zijn zal men afstoten. We hopen dat deze
“vernieuwing” geen a_reuk zal doen aan de energie die jaren werd opgebouwd. We zullen vanuit
de vrijwilligerswerking onze beleidsmensen informeren om dit tot een goed einde te brengen.
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Deze voordracht gaat - zonder
tegenbericht - door op

donderdag 1 april 2021
in de Gemeentelijke Bibliotheek,
Kruisstraat 2A te Melle
Dirk Musschoot (foto Carl Lapeirre)
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Femma - KAV Melle Vogelhoek-Flora neemt afscheid na
meer dan 85 jaar dynamische werking
door Daniël Lemmens
Op naConaal vlak ontstond KAV in 1920, nu honderd jaar geleden. Men wou de christelijke
arbeidersvrouwen een eigenCjdse begeleiding en vorming geven in het gezin, in het arbeidsmilieu
en als gebuur. Hun drievoudige doelstelling: vorming, belangenverdediging en dienstbetoon waren
drie acCepunten die ze door de jaren heen trouw bleven, inspelend op het Cjdsgebeuren.
KAV-Melle Vogelhoek-Flora werd opgericht in 1934. Na meer dan 85 jaar werking besloot men te
stoppen met hun acCviteiten. Het zijn andere Cjden, andere interesses, andere vormen van
maatschappijbeleving, verouderd ledenbestand, concurrenCe van andere organisaCes… lagen aan
de basis van dit besluit. Toch mag men met ﬁerheid terugblikken op een jarenlange dynamische
werking.
In 1934, twee jaar na de oprichCng van de Raadpleging voor Zuigelingen, sprak juﬀrouw Van
Gardingen, gewestelijke propagandiste van KAV, juﬀrouw Van Melkebeke, secretaresse van de
plaatselijke N.K.W. (NaConaal Werk voor Kinderwelzijn ) aan om KAV op de parochie te sCchten. Op
14 april van dat jaar vond de eerste vergadering plaats met bovengenoemde dames en een Cental
wijkmeesteressen. Vlug hadden ze een mooi ledenaantal. In het begin van de oorlogsjaren telde
men zelfs een 200 leden. Ook Cjdens de oorlogsjaren liep de werking door met o.a. een
verzekering, een moederkas, jaarlijkse algemene vergadering en andere acCviteiten als
kookdemonstraCes en jonge vrouwenwerking. Na die moeilijke jaren kwam de leiding in handen
van achtereenvolgens mevr. Van Varenberge, mevr. Van De Velde, mevr.
Van De Wiele, mevr. Gyselinck, mevr. Turf en mevr. Kellens. Mevr. Turf
werd zelfs voorzitster van het Verbond, ondervoorzitster van het A.C.W.
arrondissement en senator in opvolging van de legendarische Theo
Lefèvre.
In 1962 werd een Jonge-Vrouwenclub gesCcht met niet minder dan 60
leden onder de 35 jaar. Zij konden zich samen ontspannen en
aangepaste afzonderlijke acCviteiten beleven. Verantwoordelijken voor
die jarenlange acCes waren mevr. Kellens, mevr. Bogaert, mevr. Spileers,
mevr. Martens en mevr. Roegiers. Graag willen we hierbij vermelden dat
de vereniging vaak gesteund werd door acCeve proosten die hun
steentje bijbrachten voor de bloei van de organisaCe: E.H. Heyde, E.H.
Van Beneden, E.H. Claus, E.H. Geeter, E.H. CoEenie, E.H. De Clercq en
E.H. Limpens.
Op 14 april 1984, precies dag op dag 50 jaar na hun ontstaan, vierde men het gouden jubileum
onder voorziEerschap van mevr. Vanholen. Het begon reeds ’s morgens met een recepCe op het
gemeentehuis, aangeboden door het schepencollege. Burgemeester Maton schetste de korte
historiek van de jubilerende KAV en wenste hen proﬁciat met hun jarenlange werking ten bate van
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de inwoners van de gemeente. ’s Avonds had er een PlechCge EucharisCeviering plaats in de kerk
van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Melle-Vogelhoek en hield kanunnik De Swaef, diocesaan
bestuurder van het ACW Gent de homilie. De eredienst werd opgeluisterd door de Koninklijke
Harmonie St.- Cecilia Melle. Na deze plechCgheid werd een uitgebreide recepCe aangeboden in de
zaal van het Gildenhuis waarna men gezellig kon napraten.
Na een uitgebreid herbronningsproces veranderde men in 2002 van naam: KAV werd FEMMA.
Met die nieuwe naam zeEe de vrouwenbeweging de deur open voor alle vrouwen ongeacht hun
geloof, job of herkomst. Hiermee wilde men ook aandacht schenken aan alleenstaande vrouwen,
kortgeschoolde of allochtone vrouwen. Men herhaalde hun missie om ontmoeCngskansen te
scheppen, ontspanning te bezorgen in een wereld waarin de vrouw zich ten volle kan ontplooien,
geïnspireerd door rechtvaardigheid en solidariteit.
In 2014 vierde Femma hun
80-jarig bestaan in het
Cultuurcentrum Gildenhuis
te Melle. Voorzitster Annie
Bruynseels verwelkomde
een 40-tal leden. Hierna
nam burgemeester Dirk De
Maeseneer het woord. Hij
feliciteerde de jubilerende
vereniging en loofde het
bestuur voor hun inzet en
volharding gedurende
zovele jaren om het klaar te
spelen een aantrekkelijk
programma van acCviteiten
aan te bieden. Na een zeer
gezellig etentje bracht woordkunstenares en actrice Nele De Graeve haar eigen creaCe: de
monoloog Dame Blanche. Deze zonnige, lichtvoeCge, komische maar vaak pakkende theatershow
vergeleek de vrouwen hier met de Afrikaanse.

De Gonde 2020 nr. 4

- 17 -

In 2020 werd een punt gezet achter meer dan 85
jaar werking van Femma-Melle - Vogelhoek - Flora.
In coronaCjd kon men zelfs geen afscheidsviering
beleven. Het bestuur besloot de leden te
verwennen met een afscheidsboeket en een
geschenk.
Wanneer men even terugblikt op de werking van
de vereniging staat men versteld van de enorme
veelzijdigheid die men al die jaren aan de dag heeB
gelegd. Vorming vormde de hoofdbrok met
voordrachten over opvoeding, relaCes,
maatschappij, prakCsche school (koken, naaien, …),
bezinning maar ook gezellig samenleven met
uitstappen, toneel, feestvergaderingen werden niet
vergeten. Honderden leden hebben in de voorbije
jaren kunnen genieten van hun vele acCviteiten.
KAV-FEMMA Melle - Vogelhoek-Flora was een
belangrijke schakel in het socio-culturele leven van
de gemeente en daarvoor is onze gemeenschap
hen dankbaar.
Teamleden in 2020: Braeckman Andrea, Bruynseels
Annie, De Moor Francine, De Vos Monique,
Dequinnemaere Kathleen, Keverijn Diane,
Suyckerman Diana & Van HellepuEe Marie-Louise.
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Een inventaris en collectieplan voor het MAD
door Hannah Van der Auwera
Het ontstaan van het Gemeentelijk Museum Archief en DocumentaCecentrum
Bijna vijBig jaar geleden, in augustus 1971, zochten amateurarcheologen op
de Kouterslag naar de overblijfselen van de middeleeuwse burcht
Cortrosine. Heemkundige vereniging De Gonde werd enkele maanden later
boven de doopvont gehouden. De groep ondernam nog twee decennia
lang verschillende opgravingen in Melle en in de omliggende gemeenten.
Zo leverden de opgravingen op het terrein van de Tuinbouwschool het
onder onze schoolkinderen beroemde “skelet van Melle” op. Op de site van
het Gentse Dobbelslot (Tempelhof - Sint-Margrietstraat - Lange
Schipgracht) werd de unieke middeleeuwse ruiterstatueEe aangetroﬀen.

In 1973 zeEe de gemeente mee haar schouders onder het project. Ze
bood de vereniging het gebruik aan van een lokaal
in het oude gemeentehuis (het gemeentehuis op
het Gemeenteplein was kort daarvoor in gebruik
genomen). De archeologische vondsten vormden
de basis van het nieuwe gemeentelijke museum.
De collecCe werd aangevuld met allerlei
heemkundige voorwerpen, geschonken door de
Mellenaars en later met de collecCe Pijlenmakerij
Gyselinck en de werken van Jules Vits. In de jaren
tachCg ontstond ook het archief en
documentaCecentrum, dat voor
stamboomonderzoekers en heemkundigen een
rijke bron van informaCe zou bieden.

Een collecCebeleidsplan

In de vijBig jaar die gepasseerd zijn sinds het ontstaan van het Gemeentelijk Museum Archief en
DocumentaCecentrum is de collecCe sterk gegroeid. Het MAD barsEe uit zijn voegen en het besef
groeide dat er keuzes gemaakt moeten worden. Wanneer de Gemeenteschool in het schooljaar
2021-2022 verhuist naar de Parkschool, zal ook het MAD een nieuwe locaCe krijgen in de
kleuterklassen aan de Appelwegel/Pontstraat. Het ideale moment om samen met een kleine groep
experten onze collecCe en het collecCebeleid onder de loep te nemen!
Voor onze expertengroep was het al snel duidelijk dat de focus van het museum en archief meer
op onze eigen gemeente moest liggen. Als gemeentelijk museum en archief willen we “het
geheugen vormen van de gemeente” en een aanspreekpunt zijn voor vragen rond de geschiedenis
van Melle en Gontrode. Het zou dan ook niet langer mogelijk zijn om elke aangeboden schenking
te aanvaarden. Maar hoe maken we de keuze? Om elke schenking zo objecCef mogelijk te
benaderen, kwamen we uit op een beslissingsboom. Aspecten die in rekening werden genomen
zijn o.a. de toestand van de stukken, de omvang van de schenking (hebben we er wel de ruimte
voor?), de kostprijs en uniciteit. Maar uiteraard ook de relevanCe voor het museum: is het
voorwerp of het archief a}omsCg uit Melle, vertelt het ons iets meer over het verleden van de
gemeente, kunnen we er iets uit leren of heeB de schenking eerder arCsCeke waarde, kunnen we
het stuk gebruiken bij een tentoonstelling, een workshop of een publicaCe? Aan de hand van al
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deze vragen krijgt elke aangeboden schenking een score. Pas wanneer een voorwerp of archief een
score van 60% behaalt, wordt het opgenomen in de collecCe van het MAD.
Ook onze bestaande collecCe willen we aan een dergelijke waardering onderwerpen. Niet alle
collecCeonderdelen beantwoorden aan de hierboven opgesomde criteria en vele stukken beziEen
we in meerdere exemplaren (denk maar aan wafelijzers, strijkijzers, typmachines, constateurs…).
Hierdoor zullen er onvermijdelijk een aantal stukken een nieuwe bestemming krijgen. In de eerste
plaats willen we ons hiervoor richten tot andere musea en archieven, maar andere bestemmingen
zijn niet uitgesloten. We zullen in de toekomst zeker nog uitgebreider communiceren over dit
waarderings- en herbestemmingstraject! Wil je op de hoogte blijven, of eventueel zelf
meewerken? Volg dan zeker de gemeentelijke website, facebookpagina en nieuwsbrief!
Vermoedelijk gaan we net voor of na de zomer van start.
Behalve op een strikter acquisiCebeleid, wil het MAD de komende jaren ook sterker inzeEen op de
ontsluiCng, en de goede bewaring van de collecCe. Uiteraard blijven we ook werk maken van
regelmaCge tentoonstellingen en erfgoedwandelingen/acCviteiten en blijven we een goede
dienstverlening erg belangrijk vinden.
Ben je benieuwd naar het volledige collecCebeleidsplan? Neem dan een kijkje op www.melle.be/
museum.
Heb je nog voorwerpen of archieven op zolder liggen waarvan je denkt dat die interessant zijn voor
het Gemeentelijk Museum, Archief en DocumentaCecentrum? Stuur ons dan een mail met zo veel
mogelijk informaCe, een beschrijving, foto’s… Wanneer je schenking aanvaard wordt, stellen we
een schenkingsovereenkomst op, waarin je de voorwerpen of het archief deﬁniCef overdraagt aan
de gemeente.

Aanwinsten 2020

Ook in 2020 mocht het MAD enkele nieuwe schenkingen aanvaarden: namelijk twee borden en
een tas met a_eeldingen van gebouwen uit Melle, een beeld van de beeldhouwer Jules Vits en
een aantal archiefstukken met betrekking op de Melse dichter Gerard Galle en de geschiedenis van
de gemeente.

Museuminventaris

Voor een doordacht collecCebeheer is een goede museuminventaris uiteraard onontbeerlijk: je kan je collecCe pas goed
beheren en organiseren wanneer je weet wat je in huis hebt, in
welke toestand de objecten zijn, waar ze zich bevinden… Enkele
jaren geleden starEen twee vrijwilligers daarom met de
registraCe van onze museumcollecCe. Onder het moEo “vele
handen maken licht werk”, maakten we in maart 2019 een
doorstart: een ploeg van veerCen vrijwilligers zeEe haar schouders onder het project. Elk voorwerp
werd minuCeus opgemeten, beschreven, genummerd en gefotografeerd. Dit alles onder
begeleiding van de gemeente, Erfgoed Viersprong en het departement Cultuur Jeugd en Media.
Eind vorig jaar legden we de laatste hand aan de inventaris en werden alle gegevens doorgestuurd
naar het Departement. Daar wordt alles nu geïmporteerd in de databank Axiell CollecCons, een
gespecialiseerde databank voor het beheer van museumcollecCes. Binnenkort kan je de collecCe
ook online raadplegen via www.erfgoedinzicht.be!
Bedankt aan Marieke, GineEe, Lieve, Michel, Bjorn, Jan, Lucien, Ward, Bea, Laurent, Dominique,
Marina, Fernand, Nicole en Guy voor dit huzarenstukje!!
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Vijftig jaar OKRA-Trefpunt Gontrode.
Gouden jubileum zonder feest.
door Daniël Lemmens
Okra-Gontrode plande haar 50-jarig jubileum op 7 april 2020. Wegens de coronamaatregelen was
men verplicht deze feestviering te verplaatsen naar 22 december. Helaas door de tweede
coronaperiode viel ook dit in het water en besloot men het herdenkingsfeest deﬁniCef af te
gelasten. Voor deze gelegenheid had men de uitgave voorzien van een prachCge brochure. Hierin
werden opgenomen het programma van de feestelijkheden, de historiek van de vereniging met
veel foto’s over de acCviteiten van hun jarenlange werking. Het gaf een levendig en divers beeld
van de dynamiek van Okra-Trefpunt Gontrode. Deze brochure werd dan verspreid onder de leden
en geïnteresseerden. We zijn zo vrij hiervan een synthese weer te geven.
Als voorwoord publiceerde men de toespraak van voorziEer Guido
Duchau die hij zou gehouden hebben op de academische zigng.
Hierin dankte hij vooral in de eerste plaats de vroegere en huidige
bestuursleden die zich gedurende vele jaren ingezet hebben voor de
vele acCviteiten van sport (petanque, ﬁetsen, wandelen…),uitstappen
en reizen, voordrachten, hobby’s (kaarten, breien, haken…).Hij
schetste ook het veranderend Cjdsbeeld in onze maatschappij die we
konden beleven met zin voor evoluCe en ﬂexibiliteit. Het was ook
voorzien dat de heer burgemeester Dirk Demaeseneer en de heer Raf
De Loore, OKRA GewestvoorziEer het woord zouden voeren.
Uiteraard ging de grootste aandacht naar de historiek van de
vereniging met een overzicht van hun vele acCviteiten.
0ntstaan in 1945 in de schoot van de Christelijke Arbeidersbeweging met als eerste bedoeling de
pensioenrechten en de sociale bescherming van de ouderen in de wetgeving te verdedigen,
groeide ze uit tot een socio-culturele organisaCe en in 1956 werd KBG gesCcht (Katholieke Bond
van Gepensioneerden). In steden en gemeenten ontstonden lokale groepen die steunden op twee
peilers: enerzijds belangenbeharCging van de gepensioneerden met grote nadruk op een
verbeterd weEelijk pensioen en anderzijds de socio-culturele werking. In 2006 vierde KBG op
naConaal vlak zijn 50-jarig bestaan en werd de beweging omgedoopt in OKRA wat staat voor
Open, Kristelijk, Respectvol en Ac;ef. Hun voornaamste doelstellingen werden geherformuleerd
rekening houdende met de veranderende Cjdsomstandigheden. OKRA wil in haar werking gestalte
geven aan evangelische waarden: naastenliefde en solidariteit, rechtvaardigheid, voorrang aan en
inzet voor de zwaksten, respect voor elke mens als persoon, respect voor de natuur, openheid en
dialoog met anderen. Men wil ook meer aandacht schenken aan de jongere senior die veel
acCever in het leven staat. Hij doet aan sport, danst, reist, is vaker beter
opgeleid en heeB oog voor een gezonde levenssCjl.
De geschiedenis van KBG-OKRA-Gontrode star[e in 1970 op iniCaCef
van pastoor Van De Moortele, die geïnteresseerden samenbracht in het
Parochiaal OntmoeCngsentrum, om een christelijke bond voor
gepensioneerden op te richten. Later werd een Algemene Vergadering
gehouden waarop het woord gevoerd werd door de heer Louis Minnaert,
secretaris van ACV- Melle en Gontrode en de heer Van den Brande,
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afgevaardigde van het gewestelijk verbond, die het kleine Gontrode welkom heeEe als 70ste bond
in “de grote bejaardenfamilie van het verbond Gent“.
De eerste voorziEer werd de heer Richard Van De Wiele die in 1972 de funcCe doorgaf aan Albert
De Mulder. Het sCchCngsbestuur was verder samengesteld uit secretaris Louise Batjoens,
schatbewaarder Palmyre Bracke en de bestuursleden Bertha De Poorter, Marie Oosterlinck, JulieEe
Middernacht, Antoon De Smet, Anna De Ganck en Maria Malyster.
In 1974 telde men reeds 103 leden met als nieuwe
voorziEer mevrouw De Cuyper, die in 1982 de fakkel
doorgaf aan Roger Schepens die twee jaar later overleed
en dan opgevolgd werd door Julien De Temmerman.

Roger Schepens

E.H. Jozef Durieu

In die tachCger jaren vinden we als ondervoorziEers Albert
Withoeck, JulieEe Middernacht en Gustaaf De Landsheer.
Secretarissen waren Palmyre Bracke en Godelieve
Goessens en als schatbewaarder Yvonne Meulenyzer. De
overige bestuursleden waren: Bertha De Poorter, Remy De Julien De Temmerman
SuEer, Andrea Vindevogel, Roger Bockstaele, Gusta Reeckmans en Francine
Oudenaert. De proost was toen E.H. Jozef Durieu. In die periode kwam er ook
een duidelijker structuur en een beter georganiseerde werking. Dit konden we
vaststellen aan de hand van het verslagboek, punctueel bijgehouden door
voorziEer Julien De Temmerman en zijn echtgenote. Allerlei acCviteiten
kwamen aan bod: kerkgebonden iniCaCeven (biecht- en paasvieringen,
kers€eesten...), uitstappen naar Hasselt, Diksmuide, EBeling, Bellewaerde,
Doornik, bedevaarten naar Banneux, Scherpenheuvel, Oostakker…,
hobbyclubs...

Een bijzondere gebeurtenis in het KBG-leven was de wijding en inhuldiging van de nieuwe vlag in
1985 ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan. Op een lichtgroene achtergrond bemerken we de
kerk van Gontrode en het gemeentewapen, de sCchCngsdatum van 1970 met de benaming van
Bond Gepensioneerden Gontrode. Naar aanleiding van de naamsverandering van KBG in OKRA

(2006) kreeg de vereniging een nieuwe, meer algemene vlag met de benaming OKRA-trefpunt +55
Gontrode .
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In 1992 kwam André Bernaert aan het roer met secretaris Gaby Van Daele.
In 1995 vierde KBG Gontrode zijn 25-jarig bestaan met een gesmaakte
EucharisCeviering en een etentje. Vijf jaar later werd dit overgedaan ter
gelegenheid van hun 30ste verjaardag.
In 2001 werd Godelieve De Winter voorziEer en kregen we als
ondervoorziEers Romain De Moor en Gustaaf De Landsheer, secretaris
Gaby Van Daele, schatbewaarder Jacqueus Hoorens en bestuursleden Godelieve Van Elsuwé,
Fernand Van Delsen, Roger Vermeulen en Aimé Haegeman. Bestuurslid Henri Bekaert overleed in
2009.
André Bernaert

Op dat ogenblik telde KBG Gontrode 147 leden.
De feestelijkheden van het 40-jarig bestaan van KBG-OKRA Gontrode vingen aan met een
verzorgde eucharisCeviering in de St. Bavokerk opgeluisterd door het duo De Winter. Vooral de
stem van soprane An, begeleid door haar vader, maakte indruk op de talrijke aanwezigen. In het
GOC werd de feestzixng gehouden. Hierop namen de heren Dirk Van Beveren en burgemeester
De Maeseneer het woord. Beiden wensten de acCeve vereniging geluk met hun jarenlange
volgehouden, succesvolle werking en brachten ook hulde aan hun dynamisch bestuur. VoorziEer
mevrouw Lieve De Winter was in haar nopjes over de vloEe samenwerking en bracht een stukje
geschiedenis van de vereniging. Ze verwees naar de grote diversiteit van de acCviteiten: kaarten,
wandelingen, ﬁetstochten, petanque, hobbyclub en herinnerde aan de geslaagde uitstappen naar
Antwerpen-staCon en diamantmuseum, Maldegem met het Canadamuseum en de toerisCsche
rondrit, Veurne, Dendermonde… zoveel gelegenheden tot ontmoeCng en ontspanning. Een
uitgebreide recepCe sloot deze feestelijke samenkomst af.
In dezelfde ruimte mochten genodigden en leden deelnemen aan het overvloedig feestmaal.
Tijdens het ontspannend gedeelte trad de groep “De Honney's“ op met deuntjes uit de Tijd van
Toen die lekker werden meegezongen. Het werd een gezellige bedoening om nooit te vergeten.
In 2013 werd de heer Guido Duchau aangesteld als voorziEer. Hij bouwde voort op de
fundamenten van zijn voorgangers. Het dient gezegd dat OKRA Gontrode een zeer bloeiende
vereniging is met 110 leden. Ze is niet weg te denken uit het socio-culturele leven van onze
gemeente. Ze is ook aangesloten bij de Cultuur- en Sportraad. Bij de Ouderenadviesraad is ze acCef
betrokken bij de jaarlijkse seniorenweek, die helaas het voorbije jaar niet kon doorgaan.

de bestuursploeg en de ploeg
medewerkers in 2015
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Herabonnering tijdschrift
Restauratie Kruisweg Sint-Martinuskerk
Afscheid van de Felix Timmermanskring uit Lier en hun
relatie met Melle
Heemkundig nieuws
Femma - KAV Melle Vogelhoek-Flora neemt afscheid na meer
dan 85 jaar dynamische werking
Een inventaris en collectieplan voor het MAD
Vijftig jaar OKRA-Trefpunt Gontrode. Gouden jubileum
zonder feest.

Werkten mee aan de realisaCe van dit nummer
Michel De Roek
Daniël Lemmens
Bart Muylaert (opmaak)
Hannah Van der Auwera

ruiterstatuette
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1
2
3
9
12
16
19
21

Openingsuren Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum
woensdag

13.30 tot 17.00 uur

raadpleeg www.erfgoedmelle.be voor de bezoekvoorwaarden
gesloten op donder-, vrij-, zater-, zon- en feestdagen
en tijdens de maanden juli en augustus
raadpleeg: https://www.melle.be/contact/15/archief-en-documentatiecentrum

Gemeentelijk Museum: enkel op afspraak

SLUITINGSDAGEN LEESZAAL GEMEENTELIJK
ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM
VOOR HET JAAR 2021
maandag, 5 april (paasmaandag)
maandag, 24 mei (pinkstermaandag)
maandag 5 juli - dinsdag 31 augustus (zomersluiting)
maandag 1 november en dinsdag 2 november
maandag 15 november
maandag 27 december tot en met woensdag 29 december
(kerstvakantie)

Brusselsesteenweg 393-395

9090 Melle

✆ +32 (0)9 252 26 47 - museum.melle@skynet.be
8 www.erfgoedmelle.be

