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1- Tweede samenkomst van de vrijwilligers van de Werkgroep Genealogie
Melle (WGM) vzw en de Heemkundige Vereniging De Gonde

Een ideale gelegenheid om met elkaar nader kennis te maken en ook als dank aan het gemeentebestuur voor
hun ondersteuning.
Brouwerij HUYGHE te Melle en Brood- en Banketbakkerij De Graeve Dick uit de Kruisstraat 54 te Melle
willen wij ook danken voor hun milde tussenkomst om deze bijeenkomst te doen lukken.
Buiten onze medewerkers, de leden van het college van burgemeester en schepenen van Melle en de
aanwezige gemeenteraadsleden konden wij de tegenwoordigheid waarderen van schepen Rose Leirens van
Destelbergen, Marcel Meys voorzitter van Castellum uit Kalken-Laarne, Jeroen Trio archivaris te Wetteren,
Walter De Wolf van de heemkundige vereniging te Wetteren, Elisa De Puysseleyr van de erfgoedcel Viersprong
/ Land van Rode en Jean De Laet van Brouwerij Huyghe. Vanuit Leuven via Lokeren naar Sas van Gent, kijken
onze vrijwilligers niet naar één kilometer als het gaat om een dienst te bewijzen aan onze bezoekers en
vorsers.

Schepen Rose Leirens
Museum en Toerisme
Destelbergen
Werkgroep Genealogie Melle - vzw

Bestuur van de Heemkundige
Vereniging De Gonde
Melle
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2- Onze nieuwe webstek is geboren!
U kunt hem vinden onder: http://www.erfgoedmelle.be

Tijdens onze "Vrijwilligersavond" van donderdag 6 februari laatstleden werd de nieuwe
webstek voor het erfgoed te Melle voorgesteld. Met veel belangstelling en interesse van de
genodigden stelde Bart Muylaert, medewerker Heemkundige Vereniging De Gonde,
de realisatie van dit nieuwe project voor.
Als u iets over het erfgoed te Melle (inclusief haar deelgemeente Gontrode) meer wil
vernemen dan zit u nu goed.
Een viertal erfgoed-actoren sloegen met deze gezamenlijke webstek de handen in elkaar
en willen op deze wijze de geïnteresseerden in het erfgoed van Melle beter van dienst zijn.
Samenwerking is geen modewoord binnen ons erfgoedveld, het is een noodzaak, dit met
het oog op de dienstverlening aan de vorser.
De genoemde vier erfgoed-actoren zijn:
het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum (MAD)
de Werkgroep Genealogie Melle vzw (WGM vzw)
de Heemkundige Vereniging De Gonde
de Werkgroep Funerair Erfgoed
Via diverse links en andere infogegevens kunt u eveneens kennis maken met andere
erfgoedactoren die u bijkomende antwoorden kunnen bieden op uw vragen.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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3- Computer programma "Aldfaer"
Aflevering 7
7.1 toevoegen: getuigen bij geboorte, huwelijk en overlijden.
In het presentatievenster kunnen we getuigen toevoegen door op de tabbladen
Geboorte - Huwelijk - Overlijden te klikken.
Op het tabblad 'Geboorte', 'Huwelijk' of 'Overlijden' klikken we rechts op 'Getuigen' en dan op
'Getuige koppelen'.

Type:Aangifte geboorte of doop. Nadat we
bv. de doopgetuigen ingevuld hebben kunnen
we door op "Volgende koppelen" (onderaan)
de getuigen bij geboorte toe te voegen.
Dit staat dan als zodanig vermeld bij [doop]
of [aangifte]. De mannen en vrouwen staan
gegroepeerd weergegeven.
Het veld "Type" is niet verplicht. Later kunt u
de gegevens aanpassen. Wanneer je bv op
de eerste getuige met RM1 klikt kunnen we
door "getuige ontkoppelen" de getuige
verwijderen.

1

RM = Rechter muisknop

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Code: hier kunnen we bv. invullen dat die persoon behoort tot een bepaalde familietak. Niet
verplicht veld. Klik RM rechts op M/V
We kiezen dan of we een nieuwe persoon invoeren ofwel een persoon die al ingevoerd is.
Dan klikken we op 'Kies uit lijst' (of dubbel klikken op de naam) en de naam van de getuige
verschijnt in het grijs bovenaan. OK of Volgende koppelen.

7.2 Toevoegen: Afbeeldingen - Video - Geluid – Worddocumenten
Zie ook aflevering 2 - Tabbladen
In het presentatievenster kunnen we op het tabblad 'Persoon' (rechts) externe bestanden (=
afbeeldingen, video's, documenten en geluid) toevoegen.
Eerst moet het programma weten waar onze afbeeldingen, video's, documenten of geluid staan.
Het beste is om een map te maken (vb. in 'mijn documenten') die we bv. Aldfaer-bestanden of
een andere naam geven maar onthoud waar die map staat en hoe ze noemt.
We zoeken de bestanden uit die we willen toevoegen aan personen in Aldfaer, geven een naam aan
die bestanden waardoor ze eenvoudig terug te vinden zijn.
Als we voor de eerste keer externe bestanden willen toevoegen moeten we op de menubalk op
'Stamboom' klikken en dan op 'Eigenschappen'. We zoeken in 'Mappen' naar de map met ons
bestanden en dan op OK.
In het tabblad 'Persoon' klikken we RM en nadien op Bestand
koppelen. We zoeken de betreffende map, openen die en kiezen
een afbeelding (geluid of video). Het beeld verschijnt op de
persoonsfiche aan de rechterkant. Op dit moment kunnen we
eventueel de naam van de foto aanpassen.
Als er bij iemand een extern bestand is
toegevoegd, verschijnt (in de personenlijst)
naast zijn/haar naam het icoon .
We kunnen zoveel afbeeldingen, video's of
geluiden toevoegen als we willen. Ze staan
alfabetisch gerangschikt. U kunt gekoppelde afbeeldingen in Aldfaer bewerken. Klik op . Zoek uw
favoriete fotoprogramma om de afbeelding te bewerken. Een Worddocument wordt rechtsreeks
geopend in Word waarin we veranderingen kan maken.

7.3 Problemen in ALDFAER
7.3.1 Fout: zelfde kinderen komen meerdere keren in dezelfde familie, zijn dus dubbel ingegeven.
Oorzaak: Na ingave vader en moeder moet men eerst voor de beide een relatie invullen (huwelijk,
partnerschap, samenleven,…) vooraleer de kinderen in te geven. Er moet duidelijk aangegeven
zijn welke de juiste relatie is met de beide ouders. Anders komt men tot de situatie waarbij men
het kind bij de vader zet, daarna bij de moeder, enz. later is het niet eenvoudig om deze situatie
terug recht te zetten!!

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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7.3.2 Fout:bij opvragen kwartierstaat komt de melding "floating point division by zero".
Er kunnen verschillende oorzaken zijn o.a.:
aan een foutief toekennen van een vader/zoon relatie, dat bv. de vader als zoon van zijn
zoon ingegeven is.
we bv. ergens in een veld een deelteken (/) gezet hebben, bv. Dudecem/Dacoz, hetgeen
duidt op een deling…
mogelijk zijn er nog andere oorzaken - voor verdere info kan je steeds terecht op de website
van Aldfaer bij het forum.

7.3.3 Fout: na aankoop nieuwe PC vind Aldfaer mijn bestanden niet meer.
Oorzaak: Aldfaer is zoals vele databases en media verwerkingsprogramma's een locatie gerelateerd programma, waarbij we steeds moeten zorgen dat in Extra-Rapporten-Bestanden
steeds de standaard locaties dezelfde blijven. Dit is van groot belang bij bv. overschakelen naar
een andere PC! Maak steeds een goede backup (of kopie) van uw materialen en bestanden, en
plaats ze terug in een identieke omgeving!

4- In de krant van maandag 1 april 1901

Is dit een aprilgrap of werkelijkheid?

"Zondagsrust

Transcriptie:

Een New Jersey bakker werd beboet wegens het
verkoopen van een brood op Zondag, en om de
ongelijkheid aan te toonen van de wet, die gesteld
zijn om dezelve te handhaven, ging hij een sigaar
koopen in de apotheek van den vrederechter die
hem beboet had en haalde een postwissel in het
postkantoor, daarmede aanduidende dat het gouvernement zelf de wet overtreedt."

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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5- Overlijden van een onwettig kind te Zeveneken in 1847
Een onschuldige overlijdensakte brengt ons plotseling tot een bijzondere ontdekkingen. Niet met
kwade bedoelingen, maar toch een aanwijzing hoe voorzichtig wij moeten omgaan met informatie,
van welke aard ook, internet of van andere bronnen. Eén ding is zeker: wie niets doet, maakt geen
fouten. Wij verwijten dus niemand in dit geval.
Een kind van 6 jaar overlijdt te Zeveneken en wordt begraven. Deze akte geeft als informatie de
namen van de moeder en de grootouders, en ook de afkomst van iedere persoon. Tot daar niets
speciaals.

Anno Domini 1847 dia 19a martii sepulta est hortentia
Buÿle ex Exaerde filia Dominica Buÿle Lokerensi – filia
Philippi et Lokerensis et Alexandrina Everaert ex Saffelaere
obiit pridie hora 11 antemeridiana, ætatis 6 annorum
cum dimidio
JB De Buÿst Vicepastor

Woordenschat:
Ante = voor
Antemeridiana = voormiddag
Cum dimidio = en half (met de helft)
Dimidio = half
Ex = uit (afkomstig van…)

Filia = dochter van
Filius = zoon van
Meridie = middag
Post = na
Pridie = de dad voordien
Sepulta = begraven

Vrij vertaald :
In het jaar des heer 1847 op 19de maart is begraven Hortentia
Buÿle uit Exaarde, dochter van Dominique Buÿle Lokerenaar, dochter
van Philippe uit Lokeren en Alexandrina Everaert uit Saffelare,
overleden de vorige dag te 11 uur in de voormiddag, in de leeftijd van 6 jaar
en half.
JB Buÿst, onderpastoor
Wij leren hieruit dat het kind van Eksaarde was, en waarschijnlijk er geboren werd.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Moeder Dominica Buÿle daarentegen woonde te Lokeren. Een deel van Lokeren behoorde toen ook
tot de parochie Zeveneken. Vandaar dat het overlijden in deze parochie terug te vinden is.
De grootvader Pilippe Buÿle was afkomstig van Lokeren terwijl zijn echtgenote van Zaffelare was.
Wij hebben hier dus de vermelding van drie verschillende gemeenten in één akte.
Wat deze akte niet vermeldt, is dat het kind waarschijnlijk onwettig was, want er werd geen naam
van de vader genoteerd. Het kind bleek een wees te zijn, want de moeder overleed twee jaar
eerder. (zie overlijdensakte hieronder).
Iedereen kan geneigd zijn de opzoekingen te verrichten via gemakkelijke en leesbare bronnen, in
plaats van het moeilijk en onleesbaar pastoorsgeschrift in het Latijn te ontcijferen. En daar loert
juist de duivel. In onderstaand uittreksel uit de parochieregisters rijzen de eerste twijfels. Volgens
deze gegevens zouden de moeder en grootmoeder dezelfde naam dragen. Gaat het hier over
verschillende personen? Dit klopt zeker niet met de voorgaande akte. Om klaarheid te bekomen is
het noodzakelijk al de aktes m.b.t. deze familie op te zoeken en een "gezinsreconstructie" op te
maken.

In de tekst komt het woord dochter tweemaal voor. Het kind Hortentia Buÿle kreeg bij haar
geboorte de familienaam van haar moeder. Zij was wel degelijk de dochter van Dominique, maar
niet van het echtpaar dat daaropvolgend vermeld werd. Aangezien Dominique Buÿle, in dit geval,
niet gehuwd is, ontbrak de naam van een man om de juiste identificatie te kunnen maken. Daarom
werden haar herkomst en haar ouders vermeld.
De overlijdensakte leert ons dat de moeder, Dominica Buÿle, al twee jaar overleden was vóór het
overlijden van Hortentia. Hoe dan ook niet in het kraambed van dit meisje, dat zelf 6 jaar oud
werd.

Anno Domini 1845 die 21 aprilis sepulta est Dominica Buyle ex
Lokeren, filia Philippi et Alexandrina Everaert, obiit heri hora
2a nocturna, ætatis 28 annorum.
A. Vermeulen pastor
Moeder Dominique Buyle was dus overleden op de 20/04/1845 en volgens haar overlijdensakte 's
anderendaags begraven, nl. op 21/04/1845.
De grootvader, Philippus Buÿle, geboren te Lokeren 30/01/1791 en gedoopt te Zeveneken, was een
eerste maal gehuwd met Alexandrina Everaert. Zij was afkomstig van Zaffelare en werd er
geboren de 23/02/1785. Hun huwelijksakte is momenteel nog niet teruggevonden. Zij moet
overleden zijn vóór 1828, jaar waarin Philippus voor een tweede maal in het huwelijk trad, nu met
Amélia De Caluwé.
Amélia werd geboren te Lokeren rond 1808, huwde in Zeveneken op 16/09/1828 en overleed te
Zeveneken op 06/04/1862 in de leeftijd van 54 jaar.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Philippus Buÿle overleed één jaar eerder te Zeveneken op 20/06/1861 in de leeftijd van 70 jaar.
Moraal van het verhaal: controleer alles steeds aan de hand van de akten. Enkel deze kunnen u de
juiste weg wijzen.

6- Oude akten raadplegen via GenVer
Via www.genver.nl/be kunnen jullie op een gemakkelijk en gebruiksvriendelijke manier oude
akten opvragen.
Er is geen meldingsplicht of paswoord noodzakelijk. De bekende microfilms van de Mormonen
worden integraal weergegeven. Geklasseerd per provincie en alfabetisch op de naam van de
gemeente, zijn al heel wat akten beschikbaar, maar niet allemaal. Zie de site hier onder:

7- Over oude weerspreuken
uit de tijd van onze voorouders: maart = ackermaent of lentemaand
Maart: lentemaand, buienmaand, guldenmaand, dorremaand - windmaand (ventôse)
Gedurende vele eeuwen noemde men in het oude Rome deze maand Martius en was de
eerste maand van het jaar. De oud-Nederlandse naam is "lentemaand" of tijdens de Franse
revolutie noemde men hem "windmaand".(ventôse).
De oude Nederlandse maandnamen worden vandaag de dag nog steeds door sommige mensen
gebruikt. Ook in de literatuur en poëzie komt men deze namen wel eens tegen.
Maart was gedurende vele eeuwen de eerste maand van het jaar, ook bij de Romeinen, welke haar
"Martius" noemden naar de oorlogsgod Mars.
"Thormaand" heette hij in de noordelijke Germaanse landen, naar Thor, de oorlogsgod der
Germanen. Ook hoort men nog "dorremaand", waarschijnlijk de verbasterde vorm van Thor. Toch
willen sommigen die naam in verband brengen met de dorheid van de natuur in deze tijd.
Eigenlijk verbeeldt Mars net als Thor, de natuurkracht. Deze namen zijn niet zo kwaad bedoeld,
want in deze maand begint de lente; de winterkoude wordt verslagen in de strijd tussen de warmte
die komt en de koude die blijven wil.
Wist u dat maart steeds op dezelfde dag van de week begint als november, behalve in de
schrikkeljaren. Maart begint steeds op dezelfde dag van de week als februari.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Maart heeft van oudsher en in alle almanakken een slechte naam en faam; en er is voorzeker geen
maand die meer op hare donder krijgt door middel van gezegden en spreuken. Men beschuldigt
haar zelfs van heel wat kwade streken.
In de volksmond in Gent:

Maarte, Maarte,
die bakt taarten
van water en van wind
den bakkere wel gezind
en valt maar stil
al in april
en kan het niet gedijen
tons wacht hij tot in meië
Wil maart reeds donder,
dan is sneeuw in mei geen wonder.
Een droge maart en een natte april
is naar de boer zijn wil
Voor oude mensen heeft maart,
venijn in haar staart
-----------------------------------------------------

8- Hulp gevraagd.
Ik zit hopeloos vast met het verder zoeken naar mijn stamboom. De oudste voorvader, Judocus Franset is
afkomstig uit Aalst en gehuwd in Aalst op 08.06.1749 met De Backer Barbara Guillelmina. De familienaam
Francet komt voor onder vier verschillende schrijfwijzen: Franset, Francet, Franshet en Franchet.
Personen welke bij hun opzoekingen op deze familienaam zouden stoten; vraag ik beleefd mij te contacteren.
Met dank.
François Francet, Rechtstraat 65, 9160 Eksaarde-Lokeren tel. 09.3568756
Frans.francet@skynet.be

9- Publicaties van bronbewerkingen door eigen auteurs

> Boeken te koop: nieuwe uitgaven van de Werkgroep Genealogie Melle vzw
BELLEM (Onze-Lieve-Vrouw-parochie) 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, 355 p. voor 25,00 Euro.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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BELLEM (Onze-Lieve-Vrouw-parochie) 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, 307 p. voor 23,00 euro.
WACHTEBEKE (Sint-Catharina-parochie) 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, 271 p. voor 21,00 euro.
WACHTEBEKE (Sint-Catharina-parochie) begrafenissen 1614-1807, door Murk Van Stralen (Sas
van Gent). De 12.645 begrafenissen zijn alfabetisch weergegeven op naam van de overledene, 375 p.
voor 26,00 euro.
WONDELGEM (Sint-Catharina-parochie) trouwen 1796-1914, door Marc Platteeuw.
In dit document vindt 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. 123 p. voor 13,00 euro
WONDELGEM (Sint-Catharina-parochie) begrafenissen 1803-1914, door Marc Platteeuw. 5.190
begrafenissen zijn alfabetisch weergegeven op naam van de overledene, 206 p. voor 17,00 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. 475 p. voor 32,00 euro.
KLUIZEN (Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk) trouwen 1642-1802 & begrafenissen 1641-1808,
door Rita Van Herrewege. In dit document vindt men 1.420 huwelijken in alfabetische volgorde op naam
van de man en een tabel op naam van de vrouw, alsook 5.174 begrafenissen in alfabetische volgernde
van de overledene. in totaal 293 p. voor slechts 22 euro.
---------------------------------------------

9- 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: André Vervust (Melle), Chris Schoonejans (Melle), Felix De Lange (SintAmandsberg), François Francet (Eksaarde), Gilbert Van Overmeire (Melle), Jan Van de Velde (De Pinte),
Janinne Van Herrewege (Sleidinge), Jean-Pierre Hoebeke (Brakel), Julus D'Haene (Schellebelle), Luc De
Ruyver (Kalken), Maria Van Rysselberghe (Zeveneken), Michel De Roek (Melle), Paul Martens (Merelbeke),
Piet Cassiman (Wetteren), Raoul Schepens (Melle), Rita Van de Putte (Nevele), VAN DEN EECKHAUTE Wilfried
(Sint-Andries) en de heer en mevrouw Raf Vanderhaeghen-De Wilde (Gentbrugge).
Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Hubert VAN POECKE (Gentbrugge) en Marina
Buysse (Wetteren).
Necrologie: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Hubert Van Poucke (Gentbrugge), Jean-Pierre Mestdagh
(Melle), Nele De Moor (Meulestede Gent), Raoul Schepens (Melle) en Xavier De Schryver (Destelbergen).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten en huwelijken,
priesterwijding, enz…):
Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Felix De Lange (Sint-Amandsberg), Michel De Roek (Melle), Raoul
Schepens (Melle).
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Boeken: Schenking aan het Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum te Melle
"Het ontstaan van Merelbeke" door K.G. Van Acker, geschonken door Paul Martens (Merelbeke).
"Merelbeke, van 406 tot 1792" door K.G. Van Acker, geschonken door Paul Martens (Merelbeke).
"Heemkundige bijdragen uit het Meetjesland", driemaandelijks tijdschrift, 9 volledige jaargangen (van
2005 tot 2013), geschonken door Paul Martens (Merelbeke).
"Parochie en kerk Sint-Willibrord te Knesselare, 1895-1995" door Alfons Ryserhove, 1995, geschonken
door Xavier De Schryver (Destelbergen).
"100 jaar Rode Kruis, afdeling Gent, 1898-1998" door Marc Loockx, geschonken door Bart Muylaert
(Melle).

Niettegenstaande 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 financiële bijdrage 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.

10- Overlijden van trouwe medewerkers

Behoudens het overlijden van August De Baets, die we u meldden in onze
recente extra editie, dienen wij u ook het jammerlijk heengaan mede te delen van een
andere eminent medewerker in het documentatiecentrum, namelijk Noël Vanrolleghem
(hij overleed op 16 februari laatstleden. Van beiden werd afscheid genomen op zaterdag
22 februari 2014. Noël Vanrolleghem was behoudens een heel actief familiekundige ook
een zeer gewaardeerde leeszaalverantwoordelijke in het documentatiecentrum te Melle
alsook medewerker aan de sectie necrologie. Met zijn heengaan verliest ook de
Heemkundige Vereniging De Gonde een gewezen bestuurslid/secretaris. Aan beide
families betuigt onze vereniging nogmaals haar diepmenselijke gevoelens van medeleven
en wensen wij hen veel sterkte.

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)

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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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.

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 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.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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12- Wij bevelen u volgende initiatieven aan
a- Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland
Waar:

Zondagvoormiddag 2 maart 2014 om 10:30 u.
Zaal Pax, Kerkhofweg 1, 9880 Aalter
Michel Nuyttens

KWEZELTJES DANSEN NIET

b- Familiekunde Vlaanderen - 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 van Tielt, 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, Levenverhalen 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 .

c- Castellum, Kalken-Laarne

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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d- De Oost-Oudburg

‘De invloed van Wereldoorlog I
op de Vlaamse beweging’
Deze nieuwe voordracht zal doorgaan op donderdag 3 april
2014 om 20 uur en wordt gegeven door Guido Moons uit
Zaffelare.

Hij is gedurende meerdere jaren de nationale voorzitter
geweest van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en is eveneens
een vlotte spreker die ons eveneens zal meenemen naar deze
Grooten Oorlog, maar nu vanuit de kant van de Vlaamse
problematiek die in de nu spelende serie ‘In Vlaamse Velden’
zijdelings aan bod komt.

Iedereen welkom in convent Begga, Groot Begijnhof 15, 9040 Sint-Amandsberg.
Open deuren om 19u.30, de voordracht start om 20u.
Het aantal plaatsen is beperkt tot 60 personen. Er zijn geen besproken plaatsen! Getrouwe
toehoorders zullen zich reppen, want zij verwachten veel volk

Louis Gevaert

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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13- Met dank voor de steun tijdens onze vrijwilligersavond.

Brouwerij Huyghe,
Brusselsesteenweg/
Geraardsbergsesteenweg
te Melle

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: WGMvzw2012@gmail.com

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

17

Nieuwsflits, nr. 20 (maart) 2014

