NIEUWSFLITS
Nr. 19 (februari 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.

Inhoud:
1.
In memoriam Roger Poelman, ex-voorzitter Heemkunde "De Oost-Oudburg"
2.
Computer programma "Aldfaer", deel 6: "Export naar Excel"
3.
Oude weerspreuken en de geschiedenis van onze kalender
4.
Wie was Numa Pompilius?
5.
Huwelijken tijdens de Franse Republiek te Wachtebeke in 1805
6.
Lezers vragen! (antwoord op…, zie Nieuwsflits nr. 18 van januari 2014)
7.
Foto's uit het kamp "Vogelsang"
8.
Hoe zag mijn dorp, stad of streek er vroeger uit?
9.
In de krant van februari 1911
10. Publicaties van bronbewerkingen door eigen auteurs
11. Binnengekomen jaarboeken of tijdschriften
12. Schenkingen aan het documentatiecentrum te Melle
13. Boeken te koop in het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum
14. Wij bevelen u volgende initiatieven aan
15. Openingsdagen en -uren in 2014
Werkten mee aan dit nummer:
redacteurs: Ivan Burggraeve en Xavier De Schryver
redactieraad en correctiewerk: Roger De Moerloose, Magda De Nys, Gontran Ervynck, Jan Olsen en
het bestuur van WGM vzw.

-----------------------Werkgroep Genealogie Melle - vzw

1

Nieuwsflits, nr. 19 (februari) 2014

1- In memoriam Roger Poelman

Roger Poelman, gewezen voorzitter van de
Heemkundige Kring 'De Oost-Oudburg'
is op woensdagavond 22 januari overleden

Deze welbekende heemkundige was 22 jaar voorzitter en 40 jaar
werkend bestuurslid van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg.
Hij was sinds een tijdje ziek.

Op 25 januari van vorig jaar besliste hij om al zijn bestuursfuncties
neer te leggen.

Roger kon bogen op een welgevulde heemkundige carrière waarvan het slechts weinigen onder ons
gegeven is ooit een dergelijk palmares te verwezenlijken. Gedurende al die jaren heeft hij er steeds
weer voor gezorgd dat de leden een goed gevuld ‘Heemkundig Nieuws’ en een ‘jaarboek-om-trotsop-te-zijn’ ontvingen.

Wie het register van De Oost-Oudburg raadpleegt, zal Roger Poelman, als auteur, niet minder dan
675 keer terugvinden. Steeds was hij bereid om anderen bij te staan, teneinde een kwalitatief
hoogstaande bijdrage klaar te stomen. We zijn dan ook Roger heel dankbaar voor zijn zeer lange
intense inzet en gedreven heemkundig werk.

Roger was bovendien een gewaardeerde medewerker binnen het genealogisch luik van het
Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle. Een paar boeken met bronbewerkingen
zijn daar nog de blijvende getuigen van.

De leden en de vrijwillige medewerkers van de Werkgroep Genealogie Melle vzw betuigen hier dan
ook hun oprechte en diepmenselijke gevoelens van medeleven aan de familie en vrienden van
Roger. De vele momenten van mooie samenwerking met hem zullen wij ons blijven herinneren.
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2- Computer programma "Aldfaer" deel 6
door Ivan Burggraeve (secretaris WGM vzw)
In aflevering 4 zagen we hoe we bonus rapporten konden genereren op allerlei manieren.
Als aanvulling hierop en op vraag van enkele lezers geven we een oplossing (er zijn er nog
maar dit is een eenvoudige manier) om personenlijsten te exporteren.

Aflevering 6: Export naar Excel

1. EXPORT

STAP 1:
Eerst via BONUS RAPPORTEN naar export gaan!! (Tonen>Rapporten>Overige rapporten>Bonus
rapporten>Exporteren>Personenlijst naar Excel)
Op het getoonde venster klikken we op >start rapport Personen naar Excel

STAP 2:
Volgend venster verschijnt:
We duiden aan: > Verander bestandstype van Excel (xls) naar Tekst (txt).
Let op: Indien we de vorige keer
naar .txt weggeschreven hebben,
staat hier > Verander bestandstype
van Tekst(txt) naar Excel(xls). Dus
indien de vorige tekst op lijn 4 staat,
hoeven we niets aan te duiden.
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Standaard schrijft Aldfaer dit bestand weg naar:(noteer dat even)

C:\Users (of Gebruikers)\Uw naam\AppData\Local\temp\temp\excel\personen\personenlijst_excel.txt

Je kan aan die locatie weinig of niets veranderen, ondanks de derde lijn "verander
C:\users\enz…."
Vervolgens krijgen we volgend scherm te zien:

Nu is het ogenblik gekomen om op een vlotte manier ons bestand weg te
schrijven waar het thuishoort. We doen dit met het "opslaan"
of
diskette symbool bovenaan dit scherm:
Map selecteren - we gaan naar de schijf waar Aldfaer staat, submap
Rapportenuitvoer\Excel\personen. Indien deze map nog niet bestaat, dan
kunnen we die best aanmaken voor latere rapporten.

STAP 3:
Start Excell
bestand>openen
We gaan naar de bovenstaande map vergeet niet rechtsonder naast het
veld "Bestandsnaam" te veranderen
van "Excel-bestanden(…°)" naar "Alle
bestanden (*.*)"
Nu zie je de weggeschreven map
staan als > personenlijst_excel.txt
Klik op "openen"
Vervolgens verschijnt het venster
"Wizard Tekst importeren" - Stap 1
van 3
o Aanduiden: Gescheiden
(Tekens zoals puntkomma's….)
De rest laten we ongemoeid.
o Volgende aanklikken
Vervolgens verschijnt het venster
"Wizard Tekst importeren" - Stap 2
van 3
o Aanduiden: Puntkomma
o Volgende aanklikken

Werkgroep Genealogie Melle - vzw

4

Nieuwsflits, nr. 19 (februari) 2014

In het volgende scherm
kunnen we per kolom
het soort gegevens
aangeven. Voorlopig
laten we dit staan op
"standaard" voor alle
velden.
We klikken nu op
"Voltooien"
We zien nu bv. dat we
enkele kolommen
kunnen verwijderen.
Het linkse deel van de tabel kan er als volgt uitzien:
kolom A

kolom B

kolom C

kolom D

kolom E

We zien nu dat Aldfaer in de 2de kolom het "Tussenvoegsel" gezet heeft en in de 3de kolom de
stamnaam. Indien we die twee willen samenvoegen zoals je ziet in de eerste kolom dan zetten
we de cursor in de eerste kolom (hier is dat de kolom code , die we vermoedelijk niet gebruiken,
anders zeten we de formule in een willekeurige lege kolom ter hoogte van de te samenvoegen
naam)
Bv. in ons voorbeeld staat DE in de tweede kolom(cel B13) en BURCHGRAVE (cel C13).
In die lege cel (A13) zetten we de volgende formule:
=B13&" "&C13
Let op: tussen de aanhalingstekens staat een spatie zodat de naam niet aan elkaar geschreven
wordt. Wil je dat wel dan laat je die spatie natuurlijk weg.
Vervolgens kopieer je die cel A13 over uw ganse kolom A tot beneden bij het laatste record.
De lijst in Excel is nu gemaakt! We kunnen nu verder in Excel de nodige aanpassingen doen.
Vergeet nu niet deze Excel versie op te slaan in de map Aldfaer\Rapportenuitvoer zodat we hem
eenvoudig kunnen terugvinden.
We zien dat er veel mogelijkheden zijn. Hier hebben we één weg bewandeld om tot een mooi
eindresultaat te komen. We gaan dus hier zeker niet beweren dat dit de ideale weg is, het is
slechts één van de vele mogelijkheden. Aan de gebruikers om hiermee (als dat al nodig zal zijn)
te experimenteren!!
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3- Oude weerspreuken en de geschiedenis van onze kalender
door onze voorouders gezien voor februari (sprokkelmaand):
De naam sprokkelmaand zou kunnen wijzen naar de periode waarin men hout nodig
heeft voor de open haard.
Maar voor sprokkelmaand zijn er nog andere betekenissen. Voor de ene is sprokkelen hout rapen
voor het vuur. Voor anderen betekent sprokkelen ook springen, om de vier jaar verspringt het
aantal dagen op de kalender.
Februari ontbrak in de Oud-Romeinse kalender van tien maanden.
Toen Numa Pompilius het jaar verdeelde in twaalf maanden, werd februari
als laatste, dus achteraan geplaatst; wat trouwens ook de reden is waarom
op schrikkeljaren de schrikkeldag juist in deze maand werd ingevoerd.
Daarom noemden zij hem schrikkelmaand.
Maar er is nog een verklaring voor de naam sprokkelmaand. In de Romeinse
tijd vierden de Germaanse stammen een "onkuis vrouwenfeest" en
"vruchtbaarheidsfeest".
Dat Germaanse gebruik vonden de Romeinen maar fout.
Daarom noemden ze deze feesten "Spurcalia", afgeleid van spurcus, het Latijnse woord voor
smerig. De Romeinen vierden rond dezelfde tijd juist een reinigingsfeest en vruchtbaarheidsfeest
ter ere van de wolfsgod Faunus (ook wel Lupercus genoemd).
Toen Julius Cæsar de kalender hervormde op 1 januari 45 (voor Chr.), kwam februari op de tweede
plaats.
Met een etymologische sprong is het Oudnederlandse woord sprokkelen dus afgeleid van volgens
de Romeinen ‘vieze Germaanse vruchtbaarheidsfeesten’.
Afsluiten met een spreuk lijkt hier gepast:

Al is de sprokkel nog zo fel,
ze heeft toch haar drie zomerse dagen wel
Februari regen,
is de landsman zijn zege
Februari nat
vult schuur en korenvat
Zoet weer in de korte maand
is niet gelijk het betaamt
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).

-Uit privéverzameling: "De weerkalender volgens eeuwenoude spreuken" van Johan Verschuuren,
(2000).
-Wikipedia, Numa Pompelius.
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4- Wie was Numa Pompilius?

Wat over Numa bekend is, behoort in grote mate tot het domein van de legende. Hij werd door de
Latijnen en de Sabijnen als koning aangewezen na het interregnum dat volgde op de mysterieuze
verdwijning van Romulus, die Rome stichtte. Numa was een wijze en deugdzame Sabijn uit de stad
Cures, die het hem aangeboden koningschap pas wilde aanvaarden nadat de goden hem gunstige
voortekenen hadden gezonden. Tijdens het bewind van Numa vonden er géén oorlogen plaats; het was
een rustpunt van vrede in een geschiedenis vol oorlogen. Numa Pompilius (716-673 voor Chr.) werd de
tweede koning in de Romeinse monarchie, na de mysterieuze verdwijning van Romulus, die Rome
stichtte.
Genealogie:
Numa was de jongste van de vier zonen van Pomponius, geboren op de
dag van de stichting van Rome. Hij leidde een zeer streng leven en
weigerde elke vorm van luxe aan zijn huis. Hij huwde met Tatia, de enige
dochter van koning Titus Tatius. Zij kregen één dochter: Pompilia.
Tatia overleed na 13 jaren huwelijk.
Numa Pompilius werd koning op zijn veertigste, hij vestigde de
legendarische tempel van Janus Bifrons gelegen aan de voet van de
Argiletum. Om de periode van vrede te onderscheiden van conflict, liet
hij de deuren sluiten en zodra er oorlog was, werden zij geopend.

Het oude Romeinse jaar begon overigens niet in januari. Maart (gewijd
aan Mars) was de eerste maand van het jaar, zo komt het dat september
als zevenste maand zijn naam behoud, evanals oktober, november en
december voortbestaan. Juli en augustus hebben eerst Quintilis (vijfde maand) en Sextilis (zesde
maand) geheten, maar werden later naar Julius Caesar en Augustus genoemd,
In 1791 veranderde de Fransen opnieuw deze kalender, met de komst van de Franse revolutie. De
maand februari kwam overeen met de periode tussen de 13 Pluviôse (regenmaand) en de 10 Ventôse
(windmaand). Tijdens onze opzoekingen in de parochie registers komen wij deze kalender aanduiding
nog dikwijls tegen. Het duurde slechts tot in 1806.
(Paus Gregorius XIII kon pas in 1582 met de bul "Inter gravissimas" deze kalenderhervorming doorvoeren.
Bij de invoering liepen de weekdagen zonder onderbreking door: op donderdag 4 oktober volgde vrijdag 15
oktober 1582. Door het weglaten van die 10 dagen werd het begin van de lente teruggebracht naar 21
maart.)

5- Huwelijken tijdens de Franse Republiek te Wachtebeke in 1805

Misschien “uit protest”, gebruikten sommige pastoors, zoals hier te Wachtebeke, de twee kalenders: onze
bekende gregoriaanse kalender en deze van de Franse Revolutie.
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Anno D(omi)ni 1805. Die 7 maii / 17 floreal An XIII / praeviis
tribús proclamationibús matrimonio júnxi ferdinan
dúm Eysebaert filiúm andræ ex Evergem ibidem habitantem et
joannam Catharinam Meirsman filiam paulis hic (hier)
habitantem juvenis (ongehuwd) úterque (beide) testibus Leopoldo
Willems, et Levina maria Eysebaert
J.M.Ysebaert Deservitor
Signúm + Sponsi
X Sponsa
Leopoldus Willeme
Signúm + testis posterioris
Vrij vertaald:
In het jaar des Heren 1805, de 7de mei / 17 floreal jaar XIII / voorafgaand door de drie roepen, heb ik in het
huwelijk verbonden Ferdinandus Eysebaert, zoon van Andrea uit Evergem, aldaar wonende en Joanna Catharina
Meirsman, dochter van Paulus, hier wonende, beide ongehuwd, getuigen Leopold Willems en Livina Maria
Eysebaert.
J.M. Ysebaert (bedienaar van de parochie)
Getekend + bruidegom
X bruid
Leopoldus Willems
Getekend + tweede getuige
Woordenschat
Xiii = 13
hic = hier
ibidem = aldaar

júnxi = verbonden
júvenis = ongehuwd
úterque = beide

--------------------------------------------6- Lezers vragen! (zie Nieuwsflits nr. 18)
Welk was de herkomst en het jaar van dit document?

Antwoord op de vraag: Omdat er geen andere vermeldingen stonden dan alleen de naam
van de stad, “Aldenardense”, konden wij alleen maar vermoeden dat deze akte zou
kunnen afkomstig zijn van Oudenaarde. Maar in werkelijkheid, na wat opzoekingswerk,
is de waarheid anders uitgevallen. Deze akte is in werkelijkheid afkomstig uit de
parochieregisters van Brugge in 1745.

Heel belangrijk dus, neem steeds nota van alle beschikbare informatie!
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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7- Foto's uit het kamp "Vogelsang"
Op volgende website http://www2.kamp-vogelsang.be/bsd/index.php
Wie onder jullie lezers heeft geen "militair kamp" moeten doen in Duitsland? Het is wel al lang
geleden, want ondertussen werd in 1995 de verplichte legerdienst afgeschaft. Op deze site vindt u
interessante informatie over de Belgische Strijdkrachten in Duitsland, en in het bijzonder uit de tijd
dat een aantal onder ons hun legerdienst moesten doen en op kamp gingen. Een herinnering aan
de gestationeerde Eenheden in de BSD rond 1952, alsook enkele filmopnames van het kamp naar
aanleiding van 50 jaar bestaan.
www.kamp-vogelsang.be, een nostalgische terugblik met vele foto's en de bijzonder mooie
natuur van de Eifel.
BSD = Belgische Strijdkrachten in Duitsland

8- Hoe zag mijn dorp, stad of streek er vroeger uit?
Bekijk het op de website "historische kaarten".
Ga naar http://www.geopunt.be/kaart
Ga naar "Thema"
selecteer "Historische kaarten"
Kies uit:
-Fricx (1772)
-Ferraris (1777)
-Vandermaelen (1746-1854)
-Popp (1842-1879)
medegedeeld door Ben De Keukelaere, Familiekunde Vlaanderen regio Deinze.

9- In de krant van februari 1911
Verschenen in "De Volkstem" van 25 februari 1911

Kranten kunnen ons ook helpen om een familiegeschiedenis op te bouwen. Alles wat in de kranten
verschijnt is niet door de wet over de “privacy” beschermd. Inwoner van Gontrode, Edouard
Stappaerts, schilder 43 jaar, valt van zijn ladder in de Stationstraat te Gent.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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10- Publicaties van bronbewerkingen door eigen auteurs
> Boeken te koop: nieuwe uitgaven van de Werkgroep Genealogie Melle vzw
BELLEM (Onze-Lieve-Vrouwparochie) dopen 1617-1802, door Marc Platteeuw.
Hier worden 5.957 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 er weergegeven, 349 p. voor 20,00 Euro.
BELLEM (Onze-Lieve-Vrouwparochie) huwelijken 1616-1802, begrafenissen 1617-1802,
door Marc Platteeuw.
In het eerste deel worden 1.857 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man + de namen
van de getuigen en verder de namen van de vrouwen, eveneens alfabetisch gerangschikt. Tevens zijn er
interessante opmerkingen genoteerd.
In het tweede deel worden er 3.920 begrafenissen alfabetisch weergegeven, 297 p. voor 22,00 euro.
WACHTEBEKE (Sint-Catharinaparochie) trouwen 1612-1807, door Murk Van Stralen(Sas van Gent).
Hier worden 3770 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man en verder op naam van de
vrouw. Ook interessante opmerkingen worden er weergegeven, 265 p. voor 21,00 euro.
WACHTEBEKE (Sint-Catharinaparochie) begrafenissen 1614-1807, door Murk Van Stralen(Sas van
Gent).
De 12.645 begrafenissen zijn alfabetisch weergegeven op naam van de overledene, 369 p. voor
25,00 euro.
WONDELGEM (Sint-Catharina-parochie) trouwen 1796-1914, door Marc Platteeuw.
In dit document vind men een verwerking van de gegevens uit de parochieregisters van Wondelgem. Hier
worden 1.558 trouwen alfabetisch weergegeven op naam van de man alsook die van de vrouw en de
namen van de getuigen. 117 p. voor 14,00 euro
WONDELGEM (Sint-Catharina-parochie) begrafenissen 1803-1914, door Marc Platteeuw. 5.190
begrafenissen zijn alfabetisch weergegeven op naam van de overledene, 203 p. voor 18,00 euro.
KLUIZEN (Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk) dopen 1642-1911, door Rita Van Herrewege. Deze
bewerking telt 10.648 dopen alfabetisch weergegeven op naam van de geborene met vermelding van de
geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen. 467 p. voor 35,00 Euro.

> Nieuwe CD’s verwerkt door de Werkgroep Genealogie Melle vzw
DESTELDONK (Onze-Lieve-Vrouwparochie) dopen, huwelijken & begrafenissen 1611-1796, door
Freddy Eeckhout. U vindt er 5.533 dopen, 1270 huwelijken & 3.385 begrafenissen, allen in alfabetische
volgorde en met interessante opmerkingen. voor de kostprijs van 15,00 Euro + (eventueel) 2,42

Euro port = 17,42 Euro.

11- Binnengekomen jaarboeken of tijdschriften.
-Gent: Heemkundige Kring de Oost-Oudburg, Jaarboek 50, 2013.
Met onder anderen: 75 jaar Sint-Amandsberg / Het Reinaertspel in Destelbergen en daarbuiten / Een
nieuwbouwwijk voor proleten aan de Dampoort / Een kranige eeuweling, de stamvader van een familie: Frans
De Schryver in 1967 / Mei1940: Broeders uit Oostakker op de vlucht / enz
-Waregem: De Gaverstreke", 41ste Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring.
Met volgende interessante artikelen: Anzegemse herbergen uit de tijd van toen / De weg naar de capitulatie in
1940 / Het oorlogsdagboek 1914-1919 van de Waregemse soldaat Julien-Adolf Vandenberghe / Het goed Te
Herlegem in Kruishoutem (15de - 16de eeuw.) / De Burggravie van Vijvee / De heerlijkheid, haar bezitters, de
burcht en de brug over de Leie / De Beverse herbergen door de eeuwen heen / Algemene inhoudsopgave en
index van de 40 jaarboeken.
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-Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde.
Handelingen XVI - 2013. Met artikelen van 17 auteurs, onder anderen: Het grondbezit van de abdij van Corbie
in Munkzwalm / Miskende liefde op het kasteel van Egmont te Zottegem / Een spook in het kasteel van
Egmont / Terreur en antiterreur in de zomer van 1944 / Het Toponymisch Woordenboek van Oost- en
Zeeuws-Vlaanderen / enz. …

12- 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 ook aan de
volgende schenkers:
Doodsprentjes en -brieven: Andre De Moor (Wetteren), Andre Vervust (Melle), Chris
Schoonejans (Melle), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Dr. Denis Piens (Mariakerke),
Guido De Munter (Merelbeke), Luc Goedertier (Melle), G. Van Overmeire (Melle), Nele De Moor
(Gent), Paul Huys (Drongen) en Rita Van der Linden (Lochristi).
Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) en Marina Buysse (Wetteren).
Necrologie: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Guido De Munter (Drongen), Jean-Pierre
Mestdagh (Melle), Nele De Moor (Meulestede Gent), Noëlla Koten (Gavere), Paul Huys
(Drongen), en Raoul Schepens (Melle)
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten en
huwelijken, priesterwijding, enz…):
Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Edgard De Smet (Oostakker), Felix De Lange (SintAmandsberg), Nele De Moor (Gent), Raoul Schepens (Melle)
Boeken: schenking aan het Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum te Melle
"TIC”, tijdschrift voor Industriële cultuur, 100 jaar Vooruit - De geschiedenis van Brouwerij
Vooruit, enz. … geschonken door Chris Schoonejans (Melle).
“Gedenkboek, parochie Destelbergen 1984” door Roger Poelman en Petrus van Leuven, 1984,
geschonken door Xavier De Schryver (Destelbergen).
"Betonnen verdedigers van Gent", de slag van Kwatrecht-Gijzenzele in 1940 (Oosterzele /
Betsberg) (artikelen uit het Streeknieuws van 09 november 1993),, geschonken door Gilbert
Van Overmeire (Melle).
“Driehonderd jaar landelijke politie te Knesselare” door Luc Serlet, 1999, geschonken door
Xavier De Schryver (Destelbergen).
“Bijdrage tot de geschiedenis van het lager onderwijs in Oost-Vlaanderen, 100 jaar
Crombeenschool te Knesselare” door Willy Stevens, 1992, geschonken door Xavier De
Schryver (Destelbergen).
"Kerkhof blommen" door Guido Gezelle, geschonken door Dr. Denis Piens (Mariakerke).
"Gedenkboek, DE COENE en SPEECKAERT, Stafofficieren van de sector Gent van het geheim
leger" door Comité voor Huldebetoon (DCS), geschonken door Dr. Denis Piens (Mariakerke).
"Het Land van Aalst" Tijdschrift van de Heemkundige Vereniging. Enkele oude nummers uit
de jaren 1950, 1973, 1974, 1979, geschonken door Dr. Denis Piens (Mariakerke).
"Het Land van Aalst" Tijdschrift van de Heemkundige Vereniging, Extra 1950:
"Erembodegemnummer", geschonken door Dr. Denis Piens (Mariakerke).
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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13- Boeken te koop in het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum te Melle

a- 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 euro 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)

b- 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 20,00 euro, het
betreft hier eveneens een uitgave van de Heemkundige Vereniging de
Gonde.

c- 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 20,00 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.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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d- “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 Euro.
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.

14a- Wij bevelen u volgende initiatieven aan

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

14b- te Wetteren Mariagaard, op dinsdag 18 februari te 20 uur
De Heemkring en de grote Oorlog.
Niet over de gebeurtenissen die in Wetteren
hebben plaatsgevonden, maar er zal een algemeen
beeld over de oorlog worden geschetst. Wat was
de aanleiding tot deze gruwelijke slachting, welke
waren de verdedigingsmogelijkheden van de
Belgische troepen, welke waren hun bewegingen
op het terrein?.
Vragen waarbij velen in het ongewisse blijven.
Door Kolonel op rust Wilfried Van Hoeck.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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14c- 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

-----------------------------------------14d- FV-regio TIELT
"De Soldaten van de Amerikaanse begraafplaats
Flanders Field te Waregem"
U bent welkom op vrijdag 7 maart 2014 om 20 uur, in de
Bibliotheek, Lakenmarkt 9, Tielt
Inkom gratis.

In een PowerPoint-voorstelling , gebracht door de
heer Christopher SIMS, Amerikaans medewerker,
komen de volgende thema's aan bod:
Historiek aanleiding tot USA in de oorlog, De 4 Amerikaanse Divisies in
België, Historiek American Graves Registration Service, Historiek American
Battle Monuments Commission en flanders Field American Cemetery, De
Gold Star Mothers bedevaarten, Historiek American Overseas Memorial Day
Association en Memorial Day, Levensverhalen van een aantal soldaten op
Flanders Field begraven.

Mis deze belangrijke feiten van 100 jaar geleden niet.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen regio Tielt organiseert sinds vorig jaar een

Erfgoedbeurs
deze gaat door op

zondag 16 maart 2014 van 9 uur tot 12.30 uur
In het Jeugdontmoetingscentrum JOC, Generaal Maczekplein
(achterzijde Europahal - kant sportvelden)
te TIELT

WGM Melle vzw zal tegenwoordig zijn op de Erfgoedbeurs te Tielt .
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.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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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
-maandag 21 april (Paasmaandag)
-zaterdag 24 mei, (uitzonderlijk gesloten wegens het genealogisch congres te Deinze)
-maandag 9 juni (tweede Pinksterdag)

geheel de maanden juli en augustus
-maandag 10 november en dinsdag 11 november (n.a.v. Wapenstilstand)
-woensdag 24 december 2014 t.e.m. zondag 4 januari 2015 (kerst- en
nieuwjaarsperiode)

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.
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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