NIEUWSFLITS
Nr. 10 (mei 2013)

Nieuwsflits is een elektronisch berichtenblad uitgaande van de vzw
Werkgroep Genealogie Melle (WGM) en wil iedereen die zich
verbonden weet met de werking van het genealogische luik binnen het
documentatiecentrum te Melle op de hoogte houden van haar
activiteiten.
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4.
Virtuele archiefbank Brugge
5.
Bisdom Brugge digitaal
6.
Cursus Oud Schrift voor beginnelingen en gevorderden 2013-2014
7.
De polders bij Watervliet (deel 4)
8.
Schenkingen aan het documentatiecentrum te Melle
9.
Aanwinsten van het documentatiecentrum te Melle
10. Wij bevelen u volgende initiatieven aan
11. Tentoonstellingen
12. Prachtig fotoboek “Melle vroeger en nu"
13. Oude weerspreuken

1 - Openingsdagen en -uren
Onze vaste medewerkers staan in de mate van het mogelijke steeds tot uw dienst in de
leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, dit tijdens volgende
openingsuren:
maandag 8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
dinsdag
8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
woensdag 8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
elke tweede en vierde zaterdag van de maand 9u tot 12 u
Gesloten op donderdag, vrijdag, 1ste en 3de zaterdag van de maand, zon- en feestdagen, alsook
tijdens de maanden juli en augustus.
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SLUITINGSDAGEN VAN DE LEESZAAL VAN HET
GEMEENTELIJK ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM TE MELLE VOOR HET
JAAR 2013
-zaterdag 11 mei (n.a.v. Hemelvaartdag)
-maandag 20 mei (tweede Pinksterdag)
-geheel de maanden juli en augustus
-zaterdag 9 november t.e.m. maandag 11 november (n.a.v. de Wapenstilstand)
-dinsdag 24 december 2013 t.e.m. zondag 5 januari 2014 (kerst- en nieuwjaarsperiode)
Het documentatiecentrum wordt enkel op de tweede en de vierde zaterdag van de
maand opengehouden, dit in de voormiddag van 9 tot 12 uur.

2 - Onze voormalige lesgever André Bonne
door Roger Poelman
Op zaterdag 27 april 2013 overleed in Gent André Bonne op bijna 78-jarige leeftijd. Hij
was de voormalige penningmeester van Oost-Oudburg en alsook een aantal jaren lesgever
Oud Schrift in het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle. Hij werd
geboren in Zeveneken op 5 mei 1935. In onze herinnering blijft André voortleven als de
nauwgezette ‘man van de cijfers’ die de boekhouding van de kring bijhield op een uiterst
professionele manier. Leden die te lang uitstelden om hun lidgeld te vernieuwen, mochten zich
steevast aan een telefoontje van André verwachten, want ook in de ledenlijsten had hij graag
een ‘afgewerkt geheel’.
André Bonne werd in het bestuur van De Oost-Oudburg opgenomen tijdens de algemene
vergadering van 27 januari 2002 om de boekhouding over te nemen van Marcel Vander
Straeten die om leeftijdsredenen gevraagd had om zijn functie te mogen neerleggen. Van bij
de start schakelde André over naar een boekhouding op computer en in de loop van 2003
kreeg hij door de nieuwe wet op de vzw’s een bijkomende stapel werk over zich heen. Hij
worstelde er zich met de glimlach door en zorgde ervoor dat de kring volledig kon werken
conform de nieuwe wetgeving.
Na zeven plichtsbewuste jaren van centen en percenten kreeg ook André
gezondheidsproblemen en liet hij zich vanaf januari 2009 vervangen door Nicole Van
Remoortere. Net als destijds André kwam ook zij toen als een geschenk uit de hemel. De
gezondheidstoestand van André Bonne ging stelselmatig achteruit en de laatste jaren leefde hij
compleet in de schaduw. Zolang hij actief kon blijven, ging hij heel graag op reis en over zijn
vele reizen vertelde hij ons meer dan eens enthousiaste verhalen. Het laatste wat we hem nog
kunnen toewensen is een behouden thuiskomst op zijn ultieme tocht.
Het bestuur van De Oost-Oudburg wil langs deze weg zijn medeleven betuigen aan de familie
en aan zijn zorgzame vriendin Nicole. Vanuit de Werkgroep Genealogie Melle sluiten wij ons
aan bij dit rouwbeklag.

3 - Nieuws uit de Rijksarchieven
Op de website van het Rijksarchief www.arch.be. kunt u de digitale akten van parochies
en burgerlijke stand online raadplegen:
Parochieregisters: http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
Burgerlijke Stand: http://search.arch.be/nl/tips/101-burgerlijke-stand

4 - Virtuele archiefbank Brugge
De stad Brugge heeft 200.000 akten van de burgerlijke stand digitaal ontsloten. Het gaat om
alle geboorte- en huwelijksakten vanaf 1796 tot 1910 aldus de Brugse stadsarchivaris Jan
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D'Hondt. Tegen de lente zullen ook de overlijdensakten toegankelijk gemaakt worden. De
formaliteiten blijven beperkt tot een eenvoudige registratie via
http://www.archiefbankbrugge.be/. De site is heel gebruiksvriendelijk, men hoeft niet
vooraf tienjarige tafels te doorlopen, een familienaam intikken en men bekomt meteen een
overzicht van alle beschikbare akten.

5 - Bisdom Brugge digitaal
Bisschoppelijk Archief en Archief Grootseminarie ontsloten.
De archiefbestanden bewaard in het Bisschoppelijk Archief Brugge en het Archief van het
Grootseminarie Brugge zijn sinds kort digitaal ontsloten. Die kan via www.odis.be worden
geraadpleegd. De bestanden van het Bisschoppelijk Archief informeren rijkelijk over de
organisatie, het bestuur en het beleid van het bisdom vanaf de oprichting in 1559 tot en met
het episcopaat van bisschop Lamiroy (1931-1952). Bovendien zijn de gedeeltelijk bewaarde
archieven van het bisdom Terwaan (opgeheven in 1553) en het bisdom Ieper (1559-1801)
beschikbaar. Decanale visitatieverslagen en parochiedossiers geven een uniek beeld van het
parochiale leven vanaf de zestiende eeuw. (BRON: e-nieuwsbrief Heemkundige Kring De Roede
van Tielt, nr. 183, januari 2013).

6 - Cursus Oud Schrift

Na de succesvolle cursus Stamboomonderzoek, volgen in september de
lessen Oud Schrift voor beginnelingen en nadien voor gevorderden te Melle.
Het nieuwe project van het Rijksarchief om documenten en akten op het internet te plaatsen is
een vooruitgang voor de vorsers van familiekunde. Maar voor velen zal de leesbaarheid van de
originele versie van de akten een ander paar mouwen zijn. Wij dragen graag ons steentje bij
aan dit project door cursussen paleografie in te richten. Hierdoor hebben de vorsers de
mogelijkheid om deze documenten beter te kunnen lezen en begrijpen.
Onze cursus "Oud Schrift voor beginnelingen” is bedoeld voor mensen die quasi
nog nooit oude teksten hebben leren lezen of begrijpen, dus:
“van niets tot iets”. De
lessen worden gegeven aan de hand van gedigitaliseerd beeldmateriaal om de letters en cijfers
in de oude geschriften beter te kunnen ontleden. Deze lessen gaan door elke 4de zaterdag van
de maand vanaf september 2013 tot en met maart 2014, (NIET in december).
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Inschrijvingen worden verwacht vóór 15 september 2013. Het cursusgeld houdt in: de
lessen en het cursusboek (± 200 bladzijden) voor slechts 20,00 euro.
Om verwarring te voorkomen wordt u vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens de
lessen.
Inschrijven voor bovenvermelde cursus kan enkel & uitsluitend via overschrijving op
het bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van Werkgroep Genealogie Melle
vzw”, met vermelding “cursus beginnelingen 2013-2014”. Het overschrijvingsbewijs geldt
als enig en officieel inschrijvingsbewijs voor deze cursus. Het aantal deelnemers is beperkt
tot 20 personen. Gezien de moeilijkheidsgraad van de cursus is het niet aangeraden zich in
te schrijven voor beide cursussen, (beginnelingen en gevorderden).
Data en programma: Elke 4de zaterdag van de maand vanaf september 2013 tot en met
maart 2014, (NIET in december). De lessen starten telkens om 14:00 uur stipt en eindigen om
16:00 uur. De cursus zal doorgaan in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum Melle, Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle, tel 09.252.26.47, email:
wgmvzw2012@gmail.be, deze cursus is samengesteld en wordt verzorgd door dhr. Xavier
De Schryver, op onderstaande zaterdagen.
Zaterdag 28 september 2013:
Les 1 = periode 1800 – 1900, het begin van de “burgerlijke stand” met aandacht voor de
republikeinse kalender, het einde van de parochieregisters (uit het Oud Regime) en
kennismaking met het Latijn (1ste deel).
Zaterdag 26 oktober 2013:
Les 2 = periode 1750 – 1800,
“de oude parochieregisters” met extra aandacht voor het
Latijn (2de deel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Zaterdag 23 november 2013:
Les 3 = periode 1700 – 1750,
“de oude parochieregisters”, met extra aandacht voor het
Latijn (3dedeel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Zaterdag 25 januari 2014:
Les 4 = periode 1750 – 1850,
18de-eeuwse documenten met aandacht voor het Oud
Nederlands in “notariële akten” en documenten i.v.m. de lotelingen.
Zaterdag 22 februari 2014:
Les 5 = het Oud Nederlands uit de 18de eeuw.
Wij ontleden een “staat van goed” en de
“aanstelling van voogden”. Bijzondere aandacht voor het gebruik van “afkortingen en
verkortingen”.
Zaterdag 22 maart 2014:
Les 6 = andere documenten zoals een “betoog” uit 1785, of “een ontvoogding”, een
“huwelijkscontract” uit 1788, een akte van “vrijpoorter” uit Oudenaarde (1706), verkoop en
aankoop van gronden in 1757, een blad uit een “quoteboek” (1751), een maning in verband
met een wezenrekening uit 1745 en om te eindigen wordt de nodige tijd voorzien om uw
vragen te beantwoorden.

Cursus voor gevorderden
Deze cursus is samengesteld en wordt verzorgd door Gontran Ervynck en gaat door op elke
tweede zaterdag van de maand (NIET in december) van september 2013 tot en met maart
2014, van 14.00 uur stipt tot 16.00 uur.
Plaats: In de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum,
Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle (09.252.26.47).
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Deze cursus is bedoeld als aanvulling en vervollediging van de cursus voor beginners.
Gezien de moeilijkheidsgraad, is het aangeraden eerst de cursus voor beginners te volgen. Er
zal vooral aandacht besteed worden aan het zgn. “gotisch” schrift.
Inschrijvingen voor deze cursus worden verwacht vóór woensdag 28 augustus 2013.
Cursusgeld voor de nodige documentatie: 20,00 EUR. Om verwarring te voorkomen, wordt U
vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens de lessen en uitsluitend te storten via
volgend bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van de Werkgroep Genealogie Melle
(WGM) vzw, met vermelding van de tekst “cursus gevorderden 2013-2014”. Alleen uw
betalingsbewijs geldt als officieel inschrijvingsbewijs. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot
20 personen. Gezien de moeilijkheidsgraad van de cursus is het niet mogelijk zich te laten
inschrijven voor de cursussen beginnelingen en gevorderden samen.
Data en programma:
Zaterdag 14 september 2013

parochieregisters en analoge archivalia

Zaterdag 12 oktober 2013

staten van goed, weeserekeningen

Zaterdag 9 november 2013

wettelijke passeringen, notariskontrakten

Zaterdag 11 januari 2014

clachten, saisissementen, openbare verkopingen

Zaterdag 8 februari 2014

enquesten, processtukken

Zaterdag 8 maart 2014

ommestellingen, land- en renteboeken

Er zal vooraf een korte omschrijving van het onderwerp gegeven worden. Dan worden
de documenten rondgedeeld om de teksten te lezen en daarna ontvangt u de omgezette tekst.

7 - De polders bij Watervliet

(deel 4)

Vervolg over de familie Bruchet-Cruchet-Crachet?
Het geluk van het jonge gezin heeft niet lang mogen stand houden.
De jonge Catharina geraakte zwanger en beviel op 9 maart 1794, volgens de doopakte
(verschenen in vorig nummer). Amper drie weken later, op 30 maart overleed ze, en enkele
dagen later overleed ook haar kind, dit op 7 april van hetzelfde jaar.
In de klappers van de overlijdens van de parochieregisters uit Watervliet wordt tevens melding
gemaakt van een derde overlijden op de naam van Bruchet. Bij nader toezicht bemerkten wij
dat Petrus Guilielmus reeds weduwnaar was van een vorig huwelijk met een zekere Joanna
Maria Van Waes. Zijn eerste vrouw was van Watervliet en overleed op 4 februari 1792. De
overlijdensakte is niet meer terug te vinden daar de parochieboeken van overlijdens in
Watervliet slechts tot 1785 gaan. Ook in de Rijksarchieven zijn ze niet te vinden. Tijdens de
troebele tijden van de Franse Revolutie zijn heel vele geschriften en documenten verloren
gegaan, dit door allerlei omstandigheden: oorlog, overstromingen en vandalisme.
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Ondertussen vonden wij in 1783 wel de akte van zijn eerste huwelijk in de parochieregisters
van Watervliet. Dit betekent dat hij al in onze streken vertoefde rond deze periode. Lang vóór
dat er sprake was van de Franse revolutie. Hij was toen al 40 jaar oud.
Op 17 februari 1783 huwde hij te Watervliet met VAN WAES Joanna-Maria.
Eerste Huwelijk van Pierre Guillaume Bruchet, (Cruchet of Crachet)
op 17 februari 1783
Twee nieuwe feiten komen aan het licht in deze akte, Van Waes Joanna Maria was reeds
weduwe en zij was afkomstig uit Kaprijke.

Transcriptie
Vrij vertaald
(17 februari 1783)
In de marge: Petrus Giellimus Cruchet et Joanna maria Van Waes
17 proclamatis tribus bannis
contraxerunt matrimonium petrus
guilielmus brûchet ex grootsijnte,
juvenis sui júris et joanna maria
van waes ex caprijck vidua ambo
hic habitantes coram me infra=scripto et testibus cornelio heleene
et maria anna de clercq hic
habitantibus
P.G.Bruchet
imvwaes
(Joanna Maria Van Waes)
signatura X corneli heeleene ignari scribere
m a De Clercq
ita est quod attestor P.Cruÿssaert
pastor de Watervliet

17 na de afkondiging van de drie roepen zijn
verbonden in het huwelijk Petrus
Guillielmus Bruchet uit Grootsijnte
ongehuwd en rechtsbekwaam en Joanna
Maria Van Waes uit Caprijcke, weduwe,
beide
alhier wonende voor mij ondertekenaar en
getuigen Cornelio Heleene en Maria Anna De
Clercq alhier wonende
P.G. Bruchet
imvwaes
merkteken x van Cornelia Heleene
onbekwaam te schrijven
M.A. De Clercq (Maria Anna)
zo is het bevestigd P. Cruÿssaert
pastoor te Watervliet

Er zijn geen kinderen terug te vinden uit dit eerste huwelijk.
Het zoeken naar de geboorteakte van Joanna Maria Van Waes in de klappers leverde een
ander probleem op. Om te kunnen huwen zou men rond de 25 jaar oud moeten zijn. Die
gedachte bracht ons naar de periode in de omgeving van 1758. Maar in 1761 vonden wij twee
geboorteakten op naam van "Joanna Maria Van Waes", geboren in hetzelfde jaar en van
verschillende ouders. Dat maakt de opzoekingen moeilijker. Aangezien dat ze reeds weduwe
was toen ze trouwde met onze Bruchet Petrus Guilielmus, moet ze ouder zijn. Aan de hand van
getuigen en andere namen moeten wij trachten te zoeken naar de juiste persoon. De eerste
werd geboren in februari en de tweede in december. Wat de juiste herkomst bemoeilijkt.
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Andere documenten zullen ons op het goede spoor moeten brengen. Aangezien er geen
overlijdensakten beschikbaar zijn, die ons zouden toelaten hun respectievelijke vaders of
aanverwanten terug te vinden, blijf het voorlopig twijfelachtig om een bepaalde richting met
zekerheid te bepalen.

In andere woorden, raadpleeg steeds de echte akten uit de verschillende registers.
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8 - Schenkingen aan het documentatiecentrum te Melle
Schenkingen als genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes,
stambomen, allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven uiteraard ook
in de toekomst welkom in ons documentatiecentrum te Melle!
Speciale dank aan onze financiële schenkers en hartelijke dank aan de
volgende schenkers:
Doodsprentjes en doodsbrieven: André De Moor (Wetteren), Ginette Desmet (Gent),
Herman Couché (Deinze), Koen Pauwels (Melle), Ivan Burggraeve (Lochristi), Jan Van de Velde
(De Pinte), Jeanine Van Herrewege (Sleidinge), Luc De Ruyver (Kalken), Magda Denys
(Melle), Maria Praet (Beervelde), Martine Sackx (Sint-Amandsberg), Patrick Williaeme
(Destelbergen), Ronny Van der Sijpt (Wetteren), Urbain Willems (Oostakker) en Xavier De
Schryver (Destelbergen).
Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) en Marina Buysse (Wetteren).
Necrologie: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Jean-Pierre Mestdagh (Melle), en
Xavier De Schryver (Destelbergen).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, enz…):

Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake).
Boeken:

"Patrouilleleiders komen getreden" Katholieke scouts en gidsen in Vlaanderen, door Vic De
Donder, geschonken door , Bart Muylaert.
"De Schelde, van bron tot monding”, door Raf Stuyck, 1987, geschonken door Bart Muylaert.
"Museumstukken in privé bezit, Pronkstukken van particuliere Gentse verzamelaars", door
Theo Franssen en Guido Dewulf, 2002, geschonken door Bart Muylaert.
"Merelbeke, Terugblik, Fotoboek", door Katrien Arnaut, 2010, geschonken door Bart Muylaert.
"Het verhaal van het Liedermeerspark" (Merelbeke) door Paul Martens, 2012, geschonken door
de auteur.

Niettegenstaande dat deze “Nieuwsflits” gratis wordt verspreid via email, zijn alle geldelijke
giften welkom, dit als steun om o.a. de kosten van de aankoop van nieuwe boeken etc. ten
behoeve van de vorsers mede te kunnen dekken. U kunt centen overschrijven op het
rekeningnummer BE48 7370 3628 6127 (BIC: KREDBEBB) van “vzw Werkgroep Genealogie
Melle”, 9090 Melle, met de vermelding “steun”. Onze welgemeende dank bij voorbaat.”

9 - Aanwinsten in het documentatiecentrum te Melle
Boeken:
"OOSTEEKLO, Heilig Kruis & O.-L.-Vrouw parochie; dopen 1635 tot 1796”, door Rita Van
Herrewege (Lochristi), een nieuwe uitgave van de Werkgroep Genealogie Melle vzw. In
deze publicatie worden de 4945 dopen alfabetisch weergegeven op naam van de
dopeling met vermelding van de naam, voornamen, geboorte- en doopdatum, ouders
en doopheffers. Ook andere relevante informatie werd genoteerd. Het boek telt 202 pps
en kost 19,00 Euro.
"GENEALOGISCHE NOTA'S uit de registers van de schepenen van Ghedeele van Gent 1349 - ca
1600" (deel I, 1349-1400), door M.J. Baudts, herwerkt door Gontran Ervynck, 2013.
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10 - Wij bevelen u volgende initiatieven aan
Europese Week van de Begraafplaatsen
Op zaterdag 25 mei 2013 organiseert de
Heemkundige Vereniging De Gonde een
gegidste wandeling op wat nog resteert van het
kerkhof rond de Sint-Martinuskerk te Melle en op de
gemeentelijke begraafplaats aldaar.
Aandacht zal gaan naar de grafmonumenten van
bovenlokaal belang alsook naar de rouwborden
(obiits) die zich nog in het voornoemd kerkgebouw
bevinden.
Praktisch:
start: om 14.30 uur (stipt!) aan de hoofdingang
van de Sint-Martinuskerk, Dorpsplein te Melle.
gids: Jan Olsen.
deelname: gratis.
duurtijd: circa 2 uren.
------------------------------------------------------------

Openstelling domein Kollebloem in Heusden
Op zondag 26 mei 2013 wordt vanaf 14 uur tot 18 uur het vernieuwde domein Kollebloem
en het, als passief huis gebouwde, paviljoen aan het publiek voorgesteld.
In het paviljoen zal een permanente tentoonstelling met tips over passief bouwen te zien zijn
en kan men op een interactieve manier informatie krijgen over alle aspecten van het domein.
GeMudes is ook aanwezig en zorgt voor een tentoonstelling over de oude Kollebloem als
vakantiekolonie, een overzichtstentoonstelling de uitgevoerde werken en uiteraard ook een
infostand om het Gemeentelijk Museum Destelbergen en de geschiedenis van de gemeente
aan het publiek voor te stellen.
Louis Gevaert

FV - regio Deinze:
"Hekserij in Vlaanderen"
In het Museum te Deinze is er op dinsdag 14 mei 2013 van 20.00 tot 22.00 uur een
voordracht met als titel: "Hekserij in Vlaanderen" Spreker Mevr. Maartje Van Der Laak,
historica.
Heksen en tovenarij zijn 'hot'. Denk maar aan de Harry Potter-gekte, de meiden van Charmed,
aan de heksen van Roald Dahl, maar ook aan het succes van moderne natuurreligies en
heksenverenigingen zoals Wicca. Is deze aandacht voor het occulte meer dan een hype?
Ingericht door: Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze, i.s.m. Kring voor
Geschiedenis en kunst van Deinze en de Leiestreek. TOEGANG GRATIS.

9

Nieuwsflits, nr. 10, mei 2013

11 - Tentoonstellingen
In het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle
Brusselseteenweg 393 te Melle

"Een stamboom opmaken?
Hoe begin ik er aan?"
Tijdens de zomerkermis van Melle, het eerste
weekend van juli stellen zeven cursisten hun
werk ten toon:
openingsdagen en -uren:
zaterdag 6 juli zondag 7 juli en maandag 8 juli
telkens van 10 tot 18 uur

In het gemeentelijk museum te Melle
De tentoonstelling belicht o.a. archeologische opgravingen uit 1972 waarbij een skelet werd
gevonden en mettertijd werd tentoongesteld in de kelder van het Gemeentelijk Museum.
Doorlopend open van 10 tot 18 uur
Gemeentelijk Museum
Brusselsesteenweg 395, 9090 Melle
INFO: 09.252.26.47 of museum.melle@skynet.be

12 - Prachtig fotoboek “Melle vroeger en nu"

U kunt dit boek aanschaffen voor slechts 20 euro in het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle.
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13 - Oude weerspreuken
van onze voorouders voor mei (bloeimaand):
is het weer in mei te mooi
dan ziet de schuur maar weinig hooi

Er wordt soms naar een gedrukte versie van onze Nieuwsflits gevraagd. Wie geen
internet heeft krijgt de gelegenheid om dit op papier te ontvangen. Om de kosten
van het printen te dekken, vragen wij u een tegemoetkoming van 1,50 euro per
exemplaar, indien u het zelf komt afhalen. Er worden geen postzendingen gedaan.

Wij willen u verder op de hoogte houden van de werking van het
documentatiecentrum, van onze activiteiten en publicaties; wanneer u in de
toekomst geen Nieuwsflits meer wenst te ontvangen, mail ons dit:
lucderuyver@skynet.be.
Mocht u iemand kennen die geïnteresseerd zou kunnen zijn in het ontvangen van
onze Nieuwsflits, laat ons het betreffend e-mailadres weten via:
xavierdeschryver@telenet.be
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