NIEUWSFLITS
Nr. 18 (januari 2014)

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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1- Computerprogramma "Aldfaer", deel 5
door Ivan Burggraeve (secretaris WGM vzw)
In aflevering 4 zagen we hoe we "Bonus rapporten" konden genereren op allerlei
manieren. Nu gaan we wat dieper in op de aanmaak van Groepen en geven enkele
probleemoplossingen.

Aflevering 5: Groepen
Aldfaer beschikt over een zeer sterke functie Groepen waarmee we deelstambomen kunnen
afscheiden of een deel van onze gegevens kunnen apart nemen. Elke groep kunnen we in een
bestand opslaan, printen of er direct een nieuwe stamboom van maken. Ook kunnen we
meerdere groepen samenvoegen, het gemeenschappelijke deel bepalen of “van elkaar
aftrekken”.
We kunnen groepen aanmaken op meerdere manieren, b.v. op het Tabblad
Groepen of via Menu>Tonen>Groepen.
Via Tabblad Groepen. Klik met de
RM(rechter muistoets) in het
Tabblad Groepen. We kunnen nu
een groep aanmaken op basis van
voorgeslacht, nageslacht en
verwanten. Met deze functie
kunnen we bijvoorbeeld een deelstamboom maken van alle voorouders en nakomelingen van de
persoon in het hoofdvenster of van gelijk wie. We kunt een groep handmatig uitbreiden met
andere personen of een reeks van personen. Men kan de persoon in het hoofdvenster ook direct
toevoegen aan een bestaande groep.
Personenlijst: Als u in de personenlijst d.m.v. de sorteermogelijkheden een bepaalde groep
personen bijeen gezet hebt, kunt u deze selecteren en als groep wegschrijven.
Klik (rechts) in het tabblad Groepen, en we kunnen een groep aanmaken van bv. de personen die
voorkomen in de kwartierstaat van de betreffende persoon (al dan niet met de ouders, kinderen
etc. ). Bij elke persoon van een groep zal een lijst van de groepspersonen getoond worden op het
tabblad Groepen. We kunnen aan een groep ook later nog personen toevoegen.
Deze iconen dienen van l. naar r.: Groep toevoegen; groep
eigenschappen;geselecteerde groepen kopiëren; groep verwijderen.
Via Menu>Tonen>Groepen krijgen we een overzicht van alle gemaakte groepen. We kunnen nl.
zelf criteria bedenken voor de selectie (door op de groep dubbel te klikken), zoals alle personen
waarvan de geboortedatum voor een bepaalde datum ligt, of alle personen met een gelijke
naam. Elke groep kunnen we in een bestand opslaan of direct opnemen in een Gedcom bestand.
Ook kunnen we meerdere groepen samenvoegen, het gemeenschappelijke deel bepalen of “van
elkaar aftrekken”.
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Hier moet u zeker eens mee experimenteren.
= personen die in meer groepen voorkomen worden maar éénmaal vermeld.
= personen die in alle geselecteerde groepen voorkomen
= personen die alleen in één van de geselecteerde groepen voorkomen, personen die in
één of meer van de geselecteerde groepen niet voorkomen worden uit de selectie weggelaten
= personen die in geen van de geselecteerde groepen voorkomen.
= elke gecombineerde groep kunnen we opslaan als een nieuw Aldfaer stamboombestand
(inclusief "materiaal" of als een GEDCOM bestand)
Werkwijze
Selecteer één of meerdere personen uit de lijst die we willen toevoegen aan een nieuwe of
bestaande groep. We kunnen
meerdere personen selecteren door
de Ctrl-toets of Shift-toets ingedrukt
te houden terwijl we op elke
volgende persoon klikken. Als we
alle personen uit de lijst aan een
groep willen toevoegen, klikken we
op de knop en kiezen: Selecteer alle
personen/geselecteerde personen in
nieuwe groep steken of toevoegen
aan een bestaande groep. In de
laatste twee gevallen wordt het
venster met de eigenschappen van
de groep vertoond.
In bovenstaand venster kunnen we
verschillende selectiecriteria kiezen
om de groep samen te stellen. Vul eerst de naam van de groep in (alleen bij een nieuwe groep).
Kies onder Samenstelling de criteria van de groep personen die we gaan toevoegen. We kunnen
alleen de geselecteerde persoon zelf, of de persoon samen met voorgeslacht of nageslacht, of
beiden of de persoon samen met verwanten in de groep opnemen. In het laatste geval kunnen
we ook aangeven tot welke verwantschapsgraad we die verwanten willen opnemen. Als we
bijvoorbeeld een deelstamboom willen maken van "alle voorouders en nakomelingen van de
eerste partner van onze oudste broer" selecteren we deze partner eerst in de personenlijst,
voegen deze toe aan een nieuwe groep en kiezen we hier voor zowel voor- als nageslacht.
a. Geef onder >Inclusief koppelingen met een vinkje aan of de groep moet worden
uitgebreid met de ouders, broers en zusters, partner en kinderen van de geselecteerde
persoon of personen. We kunnen naar keuze ook de ouders en partners van die
personen meenemen in de groep. Zet een vinkje bij 'Getuigen' als ook de getuigen bij de
geboorte, het huwelijk en het overlijden van de persoon in het hoofdvenster in de groep
opgenomen moeten worden. Een vinkje bij 'Inclusief koppelingen van gekoppelde
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personen' breidt de groep uit met alle koppelingen die voorheen aanwezig waren.
b. Klik op de knop OK om de groep te maken. De zojuist gemaakte groep is op het venster
Groepen en op tabblad Groepen zichtbaar. 1

Nog enkele tips en probleemoplossingen
We kunnen een persoon als referentie opgeven via Menu>Persoon>Maak referentiepersoon.
Door daarna, als we met een andere persoon bezig zijn, op het icoon met het groene huisje te
klikken gaan we direct terug naar de referentiepersoon (b.v. uzelf, maar ook tijdelijk b.v. een
persoon waar we mee bezig zijn). In het Personenoverzicht zien we bovendien van het
voorgeslacht van de referentiepersoon de kwartierstaatnummers verschijnen.
Via Menu>Persoon>Bladwijzer kunnen we één of meerdere personen onderaan in het Aldfaer
hoofdscherm plaatsen, zodat we, door er op te klikken, altijd direct naar die persoon kunnen
navigeren. Met de groene pijlen in de iconenbalk kunnen we terug (en eventueel weer vooruit)
bladeren.
Aldfaer beschikt over veel sneltoetsen. We vinden die in Menu>Help>Alle functies op een rij
>Verkorte toetscombinaties.
Aldfaer gebruikt « sneltypen » (naar analogie met de databases, wat wil zeggen dat als we bv.
een achternaam invoeren en deze komt in het bestand voor, dan wordt deze automatisch
aangevuld. Is dit niet de juiste naam, dan typen we gewoon verder tot de juiste naam
verschijnt. Dit gebeurt op meerdere invoervakken. Als we bv. een achternaam de eerste keer
fout intypen (b.v. met alleen kleine letters) zal Aldfaer die naam steeds fout weergeven
(vanwege de hulpfunctie sneltypen). De oplossing ligt in Menu>Stamboom>Onderhoud. Daar
kiezen we in dit geval Achternaam. We gaan naar de te wijzigen naam en klikken er met de
rechter muisknop op. Kies Tekst wijzigen en pas de naam aan. Op deze
wijze kunnen we bv. ook de plaatsnamen uniform vermelden of voor
alle plaatsnamen gelijke provincie- en landvermeldingen toekennen. Wanneer we de cursor op
het icoontje zetten kunnen we onmiddellijk de actie lezen die hier aan vasthangt. Probeer
trouwens eens wat te experimenteren in dit menugedeelte; we zullen heel interessante
overzichten krijgen van bv. welke gebeurtenissen in een bepaalde gemeente hebben
plaatsgevonden (geboorte-huw-ovl).
In aflevering 6 behandelen we o.a. enkele tips en het exporteren van bv. personenlijsten naar
een spreadsheet (Excell) en export naar GEDCOM bestand.

---------------------

1

Voor verdere toepassingen van de "groepen" zie ook de meegeleverde handleiding.
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2- Aldfaer vragenhoekje!
Hebt u vragen in verband met Aldfaer, stuur ze ons door op volgend adres:
WGMvzw2012@gmail.com. In één van de volgende Nieuwsfitsen kunt U dan de
antwoorden vinden. Niet alleen voor u maar ook voor de medelezers van ons digitaal
tijdschrift kan het interessant zijn voor het opmaken van zijn of haar familiegeschiedenis.

3- Uit welke streek en welk jaar komt deze akte?
Wij ontvangen regelmatig vragen naar hulp i.v.m. de leesbaarheid van
documenten of om deze te vertalen en/of om te zetten. Maar zoals u kunt zien in
onderstaand exemplaar, ontbreekt de plaats en het jaartal van het document alsook in
welke parochieregister deze is gevonden. Wij helpen zoveel wij kunnen, maar ook wij
hebben soms moeite met de ontcijfering van sommige handschriften. Wij raden u aan om
een volledig blad te scannen alsook de akte zelf. Dit kan ons helpen om met meer
precisie te werk te kunnen gaan. Dank bij voorbaat voor uw medewerking.

Akte, waarschijnlijk uit Oudenaarde?

transcriptie:
in de marge:

vrije vertaald:

woorden:

eadem (zoals vorige datum),
Proles joannis de mere et magdalena Vanneste
no(min)e Antonia, suscepta ab Elia de wycke aldernardense et Antonia labbe per procuratricem matrem
suam Joanna vande bussche
Het kind van Joannes De Mere en Magdalena Vanneste,
genaamd Antonia, werd ter doop gebracht door Elia De Wycke van Oudenaarde
en Antonia Labbé, bij volmacht van haar moeder
Joanna Van De Bussche

moeder: Magdalena Vanneste
nois = nomine
aldmaredense: zou kunnen Oudenaarde betekenen
procuratrix = volmachtgeefster
meter: Antonia Labbe
peter: Elia de Wycke

voornaam kind: Antonia
vader: Joannes de Mere
suscepta = dopeling (ter doop gebracht)
ab = door
Aldenardensis: van Oudenaarde
Aldenarda = Oudenaarde
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4- Gelezen in een krant van 1887
verschenen in "Het land van Aalst" op 20 januari 1887

5- Oude weerspreuken
Wat voorspelden onze voorouders voor januari (Louwmaand):
Januari komt voort van "Janus", de naam van een oude mythologische koning van Latium, aan wie Numa
Pompilius de eerste maand van de hervormde kalender toewijdde. Janus had twee gezichten, het oude keek
naar het verleden, het jonge naar de toekomst. Hij werd afgebeeld met een sleutel, waarmede hij toegangen
en deuren beheerste. Alzo opent hij de deur van het nieuwe jaar. Deur is in het Latijn "janua"
Volgens het woordenboek van Fred Muller, 1929, betekent "janua of ianua" een deur, een huisdeur, een poort
of een ingang. Het wordt ook geschreven als "ianuæ"
Janus (Latijn: Ianus) behoort tot de oudste van de Romeinse goden. Hij werd geassocieerd met de
Etruskische godheid Culsans, die net als Janus de god van de doorgangen en het begin is en op eenzelfde
wijze wordt afgebeeld, In de Romeinse mythologie was Janus de god van het begin en het einde, van het
openen en het sluiten. De deur (ianua) droeg daarom zijn naam. Daarom draagt ook de maand januari zijn
naam en werd hij aangeroepen aan het begin van het zaai- en oogstseizoen, alsmede bij huwelijken en
geboortes. Op de eerste dag van januari vermeed men alles wat een kwade betekenis kon hebben voor de
toekomst. Bovendien gaf men, om de vriendschappelijke verhouding te bevestigen, elkaar kleine geschenken.
In de latere tijden van de republiek aanvaardden ook de consuls hun ambt op de eerste dag van januari.
Als god van poorten werd Janus ook gezien als de god die de hemelpoort opende of sloot. Bij alle offers en
gebeden werd hij het eerst, zelfs vóór Jupiter, genoemd, omdat zonder hem de hemelpoort gesloten zou
blijven voor gebeden.

Al wat komt voor nieuwjaarsdag
is nog geen winterslag
Als de dagen lengen,
begint de winter te strengen
Als in januari de vorst niet komen wil
komt hij vast in april
-Deels overgenomen uit: "Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land”, van M. Broeckhove (1959).
Dit boek uit onze rubriek "Folklore" kan geraadpleegd worden in het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum te Melle.
-en deels uit Wikipedia, "Oude weerspreuken".
-Uit privé verzameling: "De weerkalender volgens eeuwenoude spreuken" van Johan Verschuuren, (2000)
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6- Realisaties door de medewerkers van WGM vzw
Verschenen bewerkingen van parochieregisters in 2013:
Bellem, Onze-Lieve-Vrouwparochie
dopen 1617-1802
Desteldonk, Onze-Lieve-Vrouwparochie
dopen 1611-1796
Desteldonk, Onze-Lieve-Vrouwparochie
trouwen & begrafenissen 1611-1796
Gentbrugge, Burgerlijke stand
geboorten, trouwen & begrafenisen 1901-1910
Lembeke, Sint-Egidiusparochie
trouwen en begrafenissen 1722-1802
Lochristi, Sint-Niklaasparochie
begrafenissen 1801-1910
Mendonk, Sint-Bavoparochie
dopen, trouwen en begrafenissen
1611-1621 en 1649 - 1796
Oost-Eeklo, dopen 1635-1796,
Oost-Eeklo, huwelijken 1635-1802,
Oost-Eeklo, begrafenissen 1616-1913
Zaffelare, O.-L.-V. & Heilige Petrusparochie
Dopen 1614 - 1796

door Marc Platteeuw (Gentbrugge)
door Freddy Eeckhout (Lokeren)
door Freddy Eeckhout (Lokeren)
door Wauters Robert (Grimbergen)
door Murk van Stralen (Sas-van-Gent)
door Murk van Stralen (Sas-van-Gent)
door Freddy Eekhout (Lokeren)
door
door
door
door

Rita Van Herrewege (Lochristi)
Rita Van Herrewege (Lochristi)
Rita Van Herrewege (Lochristi)
Freddy Eekhout (Lokeren)

Bewerkingen van parochieregisters in voorbereiding:
Bellem,
huwelijken en overlijden
Boekhoute
Ertvelde
Lochristi, dopen
Merendree,
Sint-Kruis-Winkel
Uitbergen
Kluizen
Wachtebeke
trouwen en begrafenissen 1612-1807

Marc Platteeuw (Gentbrugge)
Rita Van Herrewege (Lochristi)
Laurette Van Waesberge (Oostakker)
Murk van Straelen (Sas-van-Gent)
Johan De Baets (Gontrode)
Freddy Eeckhout (Lokeren)
Marleen Van Acker (Leuven)
Rita Van Herrewege (Lochristi)
Murk van Straelen (Sas-van-Gent)
Marc Platteeuw (Gentbrugge)

Wondelgem,
moderne PR.: dopen, trouwen & begrafenissen

7- Publicaties van bronbewerkingen door eigen auteurs
BELLEM, (Onze-Lieve-Vrouwparochie) dopen 1617-1802, door Marc Platteeuw.
Hier worden de 5957 dopen alfabetisch weergegeven op naam van de geborene met vermelding van de
geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen. Ook interessante opmerkingen worden
weergegeven, 349 p. voor 20 Euro.
OOSTEEKLO, Heilig Kruis & O.-L.-Vrouw parochie, dopen 1635 tot 1796, door Rita Van Herrewege
(Lochristi). In deze publicatie worden de 4.945 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 p.
en kost 19,00 Euro.
OOSTEEKLO, (Heilig Kruis & Onze-Lieve-Vrouw) huwelijken 1636-1802, door Rita Van Herrewege,
Lochristi, 1337 huwelijken zijn genoteerd, gerangschikt op naam van de man en op de naam van de vrouw.
Het boek telt 102 p. voor 11 Euro.
OOSTEEKLO, (Heilig Kruis & Onze-Lieve-Vrouw) begrafenissen 1636-1802, door Rita Van Herrewege,
3591 overlijdens zijn genoteerd. 260 p. voor 17 Euro.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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8- Schenkingen aan het documentatiecentrum te Melle
Speciale dank aan onze milde financiële schenkers: alsook aan enkele "anonieme
schenkers", en ook een hartelijke dank aan de andere schenkers:
Doodsprentjes en doodsbrieven: Andre De Moor (Wetteren), Andre Vervust (Melle), Daniël De
Vleeschouwer (Semmerzake), Felix De Lange (Sint-Amandsberg), Ivan Burggraeve (Lochristi),
Julus D'Haene (Schellebelle), Luc De Ruyver (Kalken), Mariette De Clercq (Lokeren) en Nele De
Moor (Gent).
Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) en Marina Buysse (Wetteren).
Necrologie: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Jean-Pierre Mestdagh (Melle), Nele De Moor
(Gent), Raoul Schepens (Melle), Roger De Moerloose en Xavier De Schryver (Destelbergen).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten &
huwelijken, priesterwijding, enz…):
Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Nele De Moor (Gent) en Raoul Schepens (Melle),
Boeken:
"Mythen en Sagen van de Griekse wereld" door Dr. Sophie Ramondt, (1989), geschonken door Eric Van de
Putte (Melle).
"Stamboom familie Kenhof, Van Kenhove(n), Vankenhove(n), door Patrick Van Kenhove (1995)" geschonken
door Andre De Moor (Wetteren).
"De geschiedenis van Rome, door Mary Mac Gregor (1989)" geschonken door Eric Van de Putte (Melle).
"Boeren en Burgers. Sociale geschiedenis van het negentiende eeuwse platteland, door Leon Dhaene (1986)"
geschonken door Eric Van de Putte (Melle).
" Toerisme in Oost-Vlaanderen, 29e jaargang 1980" geschonken door Eric Van de Putte (Melle).
"Gentse Liedjes" met medewerking van Eddy Levis, Gert Dooreman en vele liedjesschrijvers, 2013,
geschonken door Xavier De Schryver.
"Herders en Parochianen, Kerkelijkheidsgegevens betreffende het bisdom Gent, 1830-1914", door Jan Art,
1979, geschonken door Gontran Ervynck.
Geld en Macht, De Gentse stadsfinanciën en de Bourgondische staatvorming (1384-1453)" door Marc Boone,
geschonken door Gontran Ervynck.
"Verhandelingen, Mortaliteit in Gent (1830-1950)" door Jeroen Backs, 2003 deel XXIX, geschonken door
Gontran Ervynck.
"Verhandelingen, Het wereldbeeld van een zestiende-eeuwse Gentenaar Marc van Vaernewijck" door Koen
Lamont, 2005, deel XXX, geschonken door Gontran Ervynck.
"Verhandelingen, Tussen Gavere en Cadzand. De Gentse stadsfinanciën op het einde van de middeleeuwen
(1460-1495)" door Wouter Ryckbosc, 2007, deel XXXI, geschonken door Gontran Ervynck.
"Ledeberg door de jaren heen" door Gilbert De Vogelaere en Valeer De Smet, 1988, geschonken door Joris
Van de Vijver.
"Genealogie Steurbaut, Tijdschrift van de Familievereniging Steurbaut, in drie delen van 1998 tot 2007",
geschonken door Philip Steurbaut.

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 uw geldelijke steun 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.”

Schenkingen als genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes,
stambomen, allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven uiteraard ook in
de toekomst welkom in ons documentatiecentrum te Melle!
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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9- Index van verschenen artikelen in onze "Nieuwsflits"
nr.1- aug. 2012: In memoriam voor John Buydens, een eminent medewerker is niet meer.
John overleed te Sint Antelinks op 29 juli 2012.
nr.2- sept. 2012: Zeldzame geboorte akte uit Bellem 1701.
Hoe de website van WGM-vzw bereiken?
nr.3- okt. 2012: Andere informatie bronnen, lijst per gemeente van heemkundige tijdschriften.
Een bijdrage over vondelingen in 1788, door Marina Buysse
Volgorde van generaties.
nr.4- nov. 2012: Graf en gedenkschriften uit de streek van Gent
1ste reeks: parochiekerken 1865
2de reeks: kloosterkerken 1866
nr.5- dec. 2012: Graf en gedenkschriften uit de streek van Gent,
3de reeks: de buitengemeenten (extra muros)
nr.6- jan. 2013: de polders van het graafschap Vlaanderen.
Geboorten in Sint Alberti en Austriaca.
40 jaar Heemkundige Vereniging De Gonde.
nr.7- febr. 2013: De polders deel 2: Autriche polder, (Polderio Austriaca).
Lijst van polders en waterschappen, met datum van indijkingen.
Nieuwjaarsreceptie 2013 voor de medewerkers van WGM vzw.
nr.8- maart 2013: Staten van goed door Gontran Ervynck
Belgische parochieregisters en registers van de burgerlijke stand gratis on line.
nr.9- april 2013: Geboorten in de polders van Watervliet.
nr.10- mei 2013: De polders bij Watervliet, de familie Bruchet afkomstig uit Frans Vlaanderen.
Overlijden van onze voormalige lesgever André Bonne.
nr.11- juni 2013: Over pastoor Pieter Antoon Cruÿssaert en de Franse revolutie
nr.12- juli 2013: De Belgische polders,
nr.13- aug. 2013: Over de schrijfwijze van familienamen
nr.14- sept. 2013: computer programma Aldfaer, eerste deel
nr.15- okt. 2013: computer programma Aldfaer, tweede deel
nr.16- nov. 2013: computer programma Aldfaer, derde deel
Genealogisch programma voor MAC gebruikers
Raadsel in de parochieregisters van Hansbeke
nr.17- dec. 2013: computer programma Aldfaer, deel 4
nr.18- Jan. 2014: computer programma Aldfaer, deel 5
Van waar komt deze akte?

Nota voor alle gelegenheidsauteurs:
U kunt vrij deelnemen aan de redactie van ons tijdschrift. Uw eventuele teksten of ervaringen zijn
steeds welkom. Het is wenselijk dat deze 15 dagen voor het verschijnen binnen zijn bij de redactie.
U kunt echter nog altijd wijzigingen aanbrengen tot de 25ste van de maand. Alle artikels worden
gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteur.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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10- Wij bevelen u volgende initiatieven aan:

WGM vzw is tegenwoordig op de ruilbeurs van Heusden en verwacht uw
bezoek.
----------------------------------

Gent tijdens de Eerste Wereldoorlog

Het dagelijks leven in een grote stad onder de bezetting
acht start om 20u.

Op donderdag 13 februari 2014 om 20 u. biedt Jean Paul De Cloet onze leden een lezing aan
die ons meteen onderdompelt in de problematiek van een oorlogsgebied. Een ervaring die de
meesten onder ons zich niet meer kunnen voorstellen, daar wij ondertussen toch bijna 70 jaar
geen oorlog meer meemaakten in Vlaanderen. Het was ooit anders, en dat zal Jean Paul De Cloet
ons vertellen. Hij verwoordt het als volgt:

“Gent werd gedurende de Eerste Wereldoorlog niet echt betrokken bij de
gevechten. De gebouwen in de stad werden quasi geheel gespaard. Toch viel er
één en ander te beleven. Gent was immers de hoofdstad van het
‘Etappengebied’. Er verbleven vele duizenden Duitsers te Gent (de vaste
bezetting van de stad, allerhande centrale diensten, gekwetsten die aan het
revalideren waren, soldaten die enkele dagen vakantie kregen).”
De spreker heeft het achtereenvolgens over de inval der Duitsers, over de bezettende macht, over
de armoede die er heerste in de stad, over een Duitse soldaat, Heinrich Wandt, die een aantal
boeken schreef over de bezetting van Gent en vooral over de Duitse officieren die deel uitmaakten
van deze bezetting, over de opeisingen waarvan de burgerbevolking het slachtoffer was, over de
prostitutie, de spionage en tenslotte over de bevrijding.
De voordracht wordt beëindigd met enkele algemene cijfers over de Eerste Wereldoorlog
Plaats: Convent Begga, Groot Begijnhof 15 Sint-Amandsberg

----------------------------------------------------------
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Erfgoedcel: Viersprong / Land van Rode

Op zaterdag 19 januari 2014 vindt in Café Pallieter, Paardemarkt 2 te SintLievens-Houtem de vierde “Café Travak” plaats.
Dit is een gratis cabaretvoorstelling gebracht door Daan Hugaert (Thuis, Witse…) en
Wim Claeys (Ambrozijn). Zij brengen verhalen, volkse liederen en ander cultureel
erfgoed over onderweg zijn terug tot leven tussen pot en pint.
De avond gaat van start om 19u. Deelname aan Café Travak is gratis maar er wordt wel
gevraagd om op voorhand in te schrijven. Dat kan door een mailtje te sturen naar
lien.ceuppens@4sprong.be of te bellen naar 09 363 88 53.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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11- De geschiedenis van de Bloemisterijen te Melle
Met het boek “De geschiedenis van de bloemisterijen te Melle”
(auteur: Rolande Van Heden, uitgever: Heemkundige Vereniging De
Gonde)
wordt
een
hommage
gebracht
aan
de
talrijke
bloemistenfamilies die met hun arbeid Melle economische rijkdom
brachten en haar een goede faam gaven die ’s lands grenzen ver
overschreed.
U kunt zich dit boekwerk aanschaffen voor 25,00 EUR in het
Gemeentelijk
Museum,
Archief
en
Documentatiecentrum
(Brusselsesteenweg 393-395 te 9090 Melle), dit op ma., di. en woe.
tussen 8.30 en 12 uur alsook tussen 13.30 en 17 uur of op de 2de en
de 4de zaterdag van de maand tussen 9 en 12 uur. Het boek is ook te
verkrijgen in de BIB (Kruisstraat 2A te 9090 Melle) en in het
gemeentehuis (de cultuurdienst, Gemeenteplein 1 te 9090 Melle).
Info: museum.melle@skynet.be (09.252.26.47)

12- Herinneringen aan Melle-Dries
Tussen het jaar 1993 (twintig jaar geleden!) en 2004 verschenen in het
driemaandelijks heemkundig tijdschrift De Gonde bijdragen van André Vervust, de
auteur van voorliggend boek, over "den Dries". Deze wijk is iedereen bekend als de
meest volkse van Melle.
In zijn eigen stijl schilderde André het kleurrijke leven van de omgeving waarin
hijzelf werd geboren, opgroeide en tot op vandaag is blijven wonen. Met veel liefde
en betrokkenheid beschreef hij het wel en wee van zijn wijk en haar bewoners. Velen
keken indertijd reikhalzend uit naar zijn volgende bijdrage.
Dit boek is te verkrijgen bij de auteur zelf: André Vervust, Hof ten Dries 14, 9090 Melle, tel. 09 252 32
07, voor de prijs van 20 euro, het betreft hier eveneens een uitgave van de Heemkundige Vereniging
de Gonde.

13- Prachtig fotoboek “Melle vroeger en nu"
Enkele exemplaren van het nieuw fotoboek over het verleden en het heden van Melle zijn nog
steeds beschikbaar. U kunt zich dit boek aanschaffen voor slechts 20 euro in het Gemeentelijk
Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle. De openingsuren vindt u
op het laatste blad van dit nummer van Nieuwsflits.

----------------------------------5
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14- “365 FOTO'S/PHOTOS/IMAGES/BILDER 1914-1918”

BOEK TE KOOP
Uitgegeven door Lannoo, auteurs: Julus
Serafien D'haene & André Gysel,
viertalige uitgave met uitgebreide
contexten - wereldwijde verspreiding reeds de 4de druk – een boek ter
gelegenheid van de 100-jarige
herdenking van het begin van
Wereldoorlog I.
Thans aan een stuntprijs te koop: 14.99 €.
Het boek is ter inzage en te koop in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum.
De opbrengst van deze verkoop gaat via de Heemkundige Vereniging De Gonde naar de
werking van het documentatiecentrum.

15- Openingsdagen en -uren in 2014
van het Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum te Melle
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

SLUITINGSDAGEN VAN DE LEESZAAL VAN HET
GEMEENTELIJK ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM TE MELLE VOOR HET JAAR
2014
Gesloten op donderdag, vrijdag, 1ste en 3de zaterdag van de maand, zon- en feestdagen.
Alsook op:
-maandag 21 april (Paasmaandag)
-zaterdag 24 mei, (uitzonderlijk gesloten wegens het Nationaal Congres te Deinze)
-maandag 9 juni (tweede Pinksteren)
-geheel de maanden juli en augustus
-maandag 10 november en dinsdag 11 november (n.a.v. de Wapenstilstand)
-woensdag 24 december 2014 t.e.m. zondag 4 januari 2015 (kerst- en nieuwjaarsperiode)
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.
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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.
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