NIEUWSFLITS
Nr. 22 (mei 2014)

Het gebeurt niet elke dag dat wij een proficiat kunnen wensen aan een
vereniging zoals Familiekunde Vlaanderen vzw voor haar

50-jarig bestaan.

FV vzw (oorspronkelijk VVF vzw) werd in 1964 gesticht te Gent, meer
bepaald in het hotel du Phare, toen gelegen naast cinema REX en recht
tegenover het Sint-Pieters-Station op het Maria Hendrikaplein. Vandaag is
het dan ook de gelegenheid om deze vereniging een mooie verjaardag te
wensen alsook een succesvolle toekomst in dienst van de genealogen.

Nieuwsflits is een elektronisch berichtenblad van de vzw Werkgroep
Genealogie Melle (WGM) voor wie zich verbonden voelt met de werking
van het genealogische luik binnen het documentatiecentrum te Melle en
op de hoogte wil gehouden worden van haar activiteiten. Op dit ogenblik
tellen wij bijna 900 lezers.
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Familiekunde Vlaanderen
49ste Nationaal Congres

zaterdag 24 mei 2014,
van 09u30 tot 17u00
AULA OMNIA,
steenweg Deinze 154 B,
9810 Nazareth
doorlopende tentoonstelling van familietijdschriften.
Een organisatie van Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze.
www.familiekundedeinze.be

Ook de Werkgroep Genealogie Melle (WGM) vzw zal er met een
uitgebreide boekenstand aanwezig zijn.
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Werkten mee aan dit nummer:
Redacteurs: Xavier De Schryver (Destelbergen) en Marie De Groote (Destelbergen).
Redactieraad en correctiewerk: Jan Olsen, Magda De Nys, Roger De Moerloose en het bestuur van
WGM vzw.
Nota voor alle gelegenheidsauteurs:
U kunt vrij meewerken aan de redactie van ons tijdschrift. Uw eventuele teksten of ervaringen zijn
steeds welkom. Het is wenselijk dat deze 15 dagen voor het verschijnen van een nummer 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.

2- Reacties op voorgaande artikelen (zie Nieuwsflits nr. 21)
In verband met ons vorig artikel over "het Latijn van parochienamen" schrijft Maria De
Groote uit Destelbergen ons het volgende:
Leuk om die Latijnse namen te weten.
Nu weten we dat de pastoors in plaats van Zele Corthusa schreven en aan Schellebelle de
mooi klinkende naam Bella gaven. Je samengestelde lijst in de Nieuwsbrief nr. 21 van april
2014 is zeer waardevol voor heemkundigen en genealogen.
Een typische Latijnse naam voor Destelbergen en Heusden in de parochieregisters is er
niet. Een kleine aanvulling misschien voor deze twee namen in mijn werkgebied en wel om de
volgende reden: Al jaren trachten we de inwoners van Destelbergen ervan te overtuigen dat
het verhaal van ‘distels’ een ‘verzinsel’ is die Frans de Potter en Jan Broeckaert de wereld
hebben ingestuurd en meer dan eens werd gekopieerd. ‘Distels’ zijn moeilijk uit te roeien.
Na 1950 deed naamkundige Maurits Gysseling grondig onderzoek naar de oorsprong van
menig toponiem. Voor Destelbergen en Heusden kunnen we uit zijn latere publicaties kort het
volgende resumeren:
Destelbergen
De oudste vormen zijn thesle (962) en thisla (964) komen uit het Indo-Europese teksl in de
betekenis van berg, heuvel. Dit verwijst naar de toen nog bestaande zandheuvels langs de
Dendermondsesteenweg ter hoogte van de huidige wijk het Eenbeekeinde. Deze bergen
waren restanten van rivierduinen, zandophopingen uit de laatste IJstijd.
Omdat men de betekenis van het oude woord niet meer kende werd deze plaatsnaam
gaandeweg versterkt met een tweede woord met dezelfde betekenis dat ondertussen ook in
gebruik was, berghine. Zo ontstond desselberghine, desselberghene, later desselberghe,
destelberghe.
Heusden:
De naam Heusden komt van de prehistorische nederzetting kusidhinion. Het achtervoegsel –
ion wijst op een afleiding van een persoonsnaam, kusidhinos. De evolutie van ‘k’ naar ‘h’ is
een gevolg van de gedeeltelijke germanisering van onze streken vanaf de tweede eeuw.
De meest voorkomende oude vormen zijn husdine (1118), hosdine (1213), huesdine (1247).
Vooral die laatste vorm huesdine of huesdene werd nog tot in de eerste helft van de 18de
eeuw gebruikt.
--------------------------------------------------------------Lectuur:
Gysseling, Maurits, Wat betekenen de namen Desteldonk en Destelbergen, De Oost-Oudburg,
Heemkundig Nieuws jg. 11, nr. 3/4, p. 5, 1983.
Gysseling, Maurits, Inleiding tot de toponymie, vooral in Oost-Vlaanderen, Naamkunde, jg.
10, nrs. 1-2, 1978.
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3- Lezers vragen:
2201/2014
Vraag van trouwe lezers:
Uit de parochie Hansbeke anno 1666, blz. 104 akte 92.
Op een akte van Joannes Van Vooren staat bij de doop “onder voorbehoud”,
Sub Conditione, wat bedoelen ze daarmee? Het is de eerste maal dat ik dit tegen
kom.
Hartelijk dank bij voorbaat,
Rony Rotty
Antwoord:
Als een kind in slechte omstandigheden geboren wordt, en men vreesde voor zijn of haar
leven, dan was het de vroedvrouw die het kind doopte. Dit noemde men dan een “nooddoop”,
Eens het kind beter werd, ging men naar de kerk voor de “officiële”doop.
In dit geval zal de priester het doopsel “onder voorbehoud" toedienen, om zeker te zijn in
geval het eerste doopsel niet geldig zou geweest zijn…..
Baptizavi sub conditione = Ik heb gedoopt onder voorbehoud dat.......

Transcriptie:
Anno 1666 die 29 sept ego P De Smedt
vicep(astor) baptisavi sub conditione bapt(isatu)m
per obstetricem Jo(ann)em Jo(ann)is Vanvooren
et Annæ Livens coniugum, natum
27 eiusdem post octavam vespertinam
susceperunt de fonte Jo(ann)es Van Vooren
et Joanna Lievens
Vrij vertaald:
In het jaar 1666 de 29ste september heb ik, P De Smedt onderpastoor, Joannes (die
gedoopt was door de vroedvrouw) onder voorbehoud gedoopt, de zoon van Joannes Van
Vooren en Anna Livens, echtgenoten, geboren de 27 van deze (maand) na acht (uur) 's
avonds. Doopheffers waren Joannes Van Vooren en Joanna Lievens
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4- Oude weerspreuken
Ten tijde van onze voorouders: voor mei (bloeymaent ):
Over de herkomst van de naam "mei", lopen de meningen zeer uiteen. Volgens sommigen
komt de naam voort van Majores (voorouders), omdat deze maand bij de Romeinen aan
de ouderlingen werd opgedragen. Ook zou hij kunnen voortkomen van het Latijn Maius,
van Maja, moeder van Mercurius. Onze heidense voorouders gaven aan deze maand de
naam Vrouwenmaand, die waarschijnlijk terugging op Freyja, de Germaanse Venus.
Eerste mei, is vanaf 1890 demonstratie- en feestdag van de internationale socialistische
arbeidersbeweging, die in de meeste landen een officiële feestdag werd.
Aanpassing in de kerkelijke kalender: HH. Filippus en Jacobus moeten sedert 1957 de
plaats ruimen voor Sint-Jozef, werkman. Een aanpassing die waarschijnlijk verband
houdt met het officiële Feest van de Arbeid. Vermits 11 mei in de kerkelijke kalender
voorkomt als een dag waaraan geen feest voor de gehele kerk verbonden is, werd de
viering van HH. Filippus en Jacobus naar deze dag verschoven.
Maar er is meer: Eén mei werd na de wereldoorlog II (1940-’45) als officiële feestdag
erkend, namelijk als het Feest van de Arbeid. Op deze dag trok in de grote centra van
gans het land de één-meistoet van de linkse partijen door de straten. De analoge stoet
van de rechtse partij, nl. de Rerum-Novarum-stoet, ging maar uit op O.-L.-HeerHemelvaart. Ik herinner mij nog dat in mijn jeugd het steeds mooi weer was op één mei
en regenachtig op O.-L.-Heer-Hemelvaart. Vandaar zeiden we dat Onze-Lieve-Heer een
socialist was.
Spreekwoord:

Een droge maart is goud waard,
een natte mei geeft boter in de wei.
of

Maart droog, mei nat, veel hooi en zaad zat.
Wie kent nog deze ijsheiligen: Sint-Mamertus, Sint-Pankratius, Sint Servatius en Sint.
Bonifatius?
"de IJSHEILIGEN" vormen één van de oudste en wellicht bekendste begrippen uit de
volksweerkunde. De eerste berichten over deze "strenge heren" dateren van rond het jaar
1000. De ijsheiligen zijn St. Mamertus, St. Pankratius, St. Servatius en St. Bonifatius. Zij
vieren hun naamdagen op achtereenvolgens 11, 12, 13 en 14 mei.
Sint-Mamertus, is geboren te Vienne, Frankrijk en broer van de filosoof Claudianus
Mamertus. Hij wilde graag priester worden. In het jaar 461 werd hij bisschop van zijn
geboortestad. Op 11 mei 475 overleed hij na een verdienstelijke periode als bisschop.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Sint-Pancratius werd geboren rond het jaar 290. Kort na zijn geboorte stierf zijn moeder
en zijn vader overleed het jaar daarop. Hij werd door zijn oom Dionysius geadopteerd en
rond het jaar 303 vertrokken zij naar Rome. Keizer Diocletianus heerste over het
keizerrijk en de christenvervolging was op haar hoogtepunt. Het geloof in Christus stond
gelijk aan een doodvonnis. Pancratius werd in het openbaar onthoofd. Zijn lichaam werd
door de beulen als voer voor de honden achtergelaten.
Sint-Servatius was een van de eerste geloofsverkondigers, zijn naam als bisschop van
Tongeren (rond het jaar 340 benoemd) komt voor op de lijst van de Gallische bisschoppen
die de orthodoxe geloofsbelijdenis van Sardica ondertekenden tijdens de plaatselijke
synode. Hij werd door de leider van het Gallische volk naar keizer Constantius II
gezonden om daar voor het Gallische volk te gaan pleiten. Servatius is vanuit Tongeren
naar Maastricht gevlucht en heeft hier nog een korte periode geleefd. Op 13 mei 384 is hij
te Maastricht gestorven en ligt begraven in de Sint Servaas basiliek van Maastricht.
Sint-Bonifatius was een Romeinse burger, geboren in Rome in de derde eeuw. Hij had
de opdracht om de relieken van martelaren op te sporen en terug naar Rome te brengen.
Tijdens deze reis kwam hij tot inkeer en bekeerde zich tot het christendom. Hij bemerkte
dat in deze Romeinse stad de christenvervolging in volle gang was en hoe deze gelovige
mensen gefolterd en ter dood werden gebracht. Bonifatius bekeerde zich openlijk tot het
christendom en werd door de soldaten van de keizer gevangen genomen en gefolterd. Hij
werd in gloeiende pek geworpen en stierf de marteldood op 14 mei 307.
De ijsheiligen ontlenen hun benaming aan het gevaar van koud voorjaarsweer voor de
gewassen, die in deze periode van het jaar in volle bloei staan. Een late vorstnacht kan
veel schade aanrichten. Het is echter niet zo dat tijdens de IJsheiligen de kans op een
overgang naar koud weer groter is dan op andere dagen in het voorjaar.
In de wijnstreken noemt men hen zonder omwegen de "wijndieven". Het is een van de
oudste bekende verschijnselen dat telkenmale omstreeks half mei met een sterke daling
van de temperatuur, een scherpe noordenwind en koude regenbuien gepaard kan gaan.
Deze nachtvorst brengt veel schade toe, vooral aan aardappelplanten, haver, jonge
groenten en tomaten. Het oude volksgeloof bracht dit verschijnsel in verband met de
heiligen die de "ijsheiligen" werden genoemd. De bloemisten zijn dan steeds voorzichtig
en zullen nooit jonge plantjes of struiken planten zolang de ijsheiligen niet voorbij zijn.
Pancraas, Servaas, en Bonifaas,
brengen sneeuw en ijs helaas!
Ook in Frankrijk bestaat volgende spreuk:
Vóór Sint-Servatius geen zomer
Après Saint-Servais point de gelée.
Na Sint-Servatius geen vorst.
Avant Saint-Servais point d'été
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5- Oud Schrift en documentenleer 2014/2015

Oud Schrift en documentenleer
voor beginners
2014-2015
Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben leren lezen of
begrijpen, “van niets tot iets”, dus. De lessen worden gegeven aan de hand van
gedigitaliseerd beeldmateriaal om de moeilijkheden van de oude geschriften beter te kunnen
ontleden. De cursus zal doorgaan in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle (09.252.26.47), en wordt
verzorgd door Xavier De Schryver,
Inschrijvingen worden verwacht vóór zaterdag 30 augustus 2014.
Cursusgeld voor de nodige documentatie (± 200 bladzijden): 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,
Werkgroep Genealogie Melle (WGM) vzw, met vermelding “cursus beginnelingen 2014-‘15”.
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:
Elke vierde zaterdag van de maand van september 2014 tot en met maart 2015, (NIET in
december) telkens van 14.00 uur stipt tot 16.00 uur.
Zaterdag 27 september 2014: 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 Regiem) en kennismaking met het Latijn (1ste deel).
Zaterdag 25 oktober 2014: Les 2 = periode 1750 – 1800, “de oude parochieregisters” met
extra aandacht voor het Latijn (2de deel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Zaterdag 22 november 2014: Les 3 = periode 1700 – 1750, “de oude parochieregisters”,
met extra aandacht voor het Latijn (3dedeel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Zaterdag 24 januari 2015: 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 28 februari 2015: 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 28 maart 2015: 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.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Oud schrift voor gevorderden
2014-2015
Melle
Elke tweede zaterdag van de maand (NIET in december) van september 2014 tot en
met maart 2015, van 14.00 uur stipt tot 16.00 uur.
Plaats: de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum,
Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle (09.252.26.47).
De cursus is bedoeld als voortzetting van de cursus voor beginners. Er wordt verondersteld dat de deelnemers
deze cursus voor beginners gevolgd en behoorlijk verwerkt hebben.
De doelstelling van de cursus voor gevorderden bestaat erin de deelnemers voor te bereiden om andere
documenten te lezen als vervolg en uitbreiding van de informatie die vervat ligt in de parochieregisters. Deze
documenten bevinden zich grotendeels in de verschillende rijks- en stadsarchieven. De aandacht zal vooral
gericht zijn op het lezen van het oude, zgn. ``gotisch'', schrift.

De onderwerpen van de lessen zullen bestaan uit een keuze van teksten van diverse aard zoals
--- enkele moeilijker teksten uit de PR (als herhaling, 1e les)
--- staten van goed, wezenrekeningen e.d.
--- wettelijke passeringen, notarisakten
--- clachten en saisissementen
--- schepenakten, openbare verkopingen
--- enquesten en processtukken
--- belastingrollen (ommestellingen)
--- land- en renteboeken
--- oorconden, denombrementen, leenverhef, ... enz.
De stukken zullen in de les gelezen worden waarna aan de deelnemers een volledige transcriptie van het stuk
bezorgd wordt met de bedoeling deze thuis nader in te studeren. Tijdens de les wordt uitleg verstrekt om de
aard en inhoud van het stuk beter te leren kennen. Bij het einde worden sommige teksten uitgereikt als
voorbereiding van de volgende les.
Gezien de moeilijkheidsgraad heeft het weinig zin de lessen voor beginners en gevorderden terzelfdertijd te
willen volgen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15. Indien nodig zal voorrang verleend worden aan wie de
lessen voor beginners reeds gevolgd heeft.
Het is van belang te beseffen dat oefenen en herhalen de enige goede manier is om oud schrift te leren lezen.

Data en programma:
Zaterdag 13 september 2014
Zaterdag 11 oktober 2014
Zaterdag 8 november 2014
Zaterdag 10 januari 2015
Zaterdag 14 februari 2015
Zaterdag 14 maart 2015
Inschrijvingen worden verwacht vóór zaterdag 30 augustus 2014.
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 Werkgroep Genealogie Melle (WGM) vzw, met vermelding
van de tekst “cursus gevorderden 2014-2015”. Alleen uw betalingsbewijs geldt als officieel
inschrijvingsbewijs.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw

8

Nieuwsflits, nr. 22 (mei) 2014

6- Publicaties van bronbewerkingen door eigen auteurs

-> Boeken te koop: nieuwe uitgaven van de Werkgroep Genealogie Melle vzw
URSEL: (Sint-Medardusparochie) dopen 1614 - 1796, door Marc Platteeuw.
In totaal werden 8.991 dopen genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met vermelding van de
geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen. 508 p. voor 30,00 Euro.
URSEL: (Sint-Medardusparochie) trouwen 1614 - 1796, door Marc Platteeuw.
In totaal werden 2.416 huwelijken genoteerd en in alfabetische volgorde op naam van de man
weergegeven met vermelding van de ondertrouw, huwelijken en getuigen, alsook een afzonderlijke lijst op
de naam van de vrouw. 208 p. voor 17,00 Euro.
URSEL: (Sint-Medardusparochie) begrafenissen 1613 - 1796, door Marc Platteeuw.
In totaal werden 6.818 overlijden genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met vermelding van
de leeftijd, eventueel ook de naam van de ouders of echtgeno(o)t(e). 210 p. voor 17,00 Euro.
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 vermeld. 355 p. voor 25,00 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 vermeld, 307 p. voor 23,00 Euro.

Binnenkort komt ook de parochie Sint-Kruis-Winkel in onze rekken.

-> CD koop: nieuwe CD's van bronbewerkingen
BELLEM (Onze-Lieve-Vrouwparochie) huwelijken 1616-1802 en begrafenissen 16171802.
---------------------------------------------
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7- 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 milde financiële schenkers: alsook aan enkele anonieme

schenkers.

Een hartelijke dank ook aan de volgende schenkers:
Doodsprentjes en -brieven: Alfons Matthys (Oostakker), André Vervust (Melle), Daniël De
Vleeschouwer (Semmerzake), Felix De Lange (Sint Amandsberg), Guy De Smet (Melle), Jan Van de
Velde (De Pinte), Luc De Ruyver (Kalken), Magda De Nys (Melle), Maria Praet (Beervelde), Nele De
Moor (Gent), Noëla Koten (Baaigem), René Maurice Jammart (Halle), Rita Vander Linden
(Lochristi), Ronny Debbaut (Gent) en William Sierens (Merelbeke).
Necrologie: Jean-Pierre Mestdagh (Melle), Nele De Moor (Gent), Noëla Koten (Baaigem), Raoul
Schepens (Melle) en Xavier De Schryver (Destelbergen).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten &
huwelijken, priesterwijding, communieprentjes, enz…):
Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Guy De Smet (Melle), Maria Praet (Beervelde), Nele De
Moor (Gent) en William Sierens (Merelbeke)..
Boeken:
"Ambachten van de Lage Landen”, door Louis de Koning, Hans van der Lijke en Jaap Weidema,
1980, geschonken door Nele De Moor (Gent).
“Woordenboek van de vlaamse dialekten”, door Magda De Vos en Hugo Ryckeboer, 1979,
geschonken door Nele De Moor (Gent).
"De Gevelstenen spreken”, door J.R. Dchiltmeijer, geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Huizenonderzoek in Gent, het Elisabethhuis”, door Nele Barby, Nicole Bouckenooghe, David
Colombier, enz, 1997, geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Vlaamse doopnamen in Frans-Vlaanderen”, 1955, geschonken door Nele De Moor (Gent).
“Vinkt, kerk en parochie”, door F. Michem, 1971, geschonken door Nele De Moor (Gent).
"100 jaar in beweging, geschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging in groot-Aalter”, door
Peter Laroy, Filip Bastiaen en André de Ké, 1996, geschonken door Nele De Moor (Gent).
"Muntenveiling”, nummers 21, 22, 23, 24 en 35, door Willem van Alsenoy, 1991, geschonken
door Ginette Desmet (Gent).
"De Priorij van Waarschoot, een verhaal van verleden, heden en toekomst”, door Benoit Delaey
en Olivier Scheir, 2006, geschonken door Jan Olsen (Melle).
"Spel en kwel in vroeger tijd, verkenningen van charivari, exorcisme, toverij, spot en spel in
Vlaanderen”, door Willy L. Braeckman, 1992, geschonken door Jan Olsen (Melle).
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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8- Overlijden van een trouwe medewerker
Op zaterdag 29 maart 2014 is te Massemen onze
vriend en trouwe medewerker Etienne Libert van ons
heen gegaan. Hij werd geboren te VelzekeRuddershove op 20 juli 1936.
Het bijhouden van onze grote verzameling
doodsbrieven en de bewerking op computer was één
van de taken die hij jarenlang op zich nam.
Wij zullen hem missen.
Wij betuigen langs deze weg onze oprechte en
diepmenselijke gevoelens van medeleven aan zijn
echtgenote Christine Verhasselt en hun kinderen.
Rouwadres: 9230 Massemen, Begijnestraat 86.

8- 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.

- 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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- “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 voor: 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.
===============================================

Onze webstek:

http://www.erfgoedmelle.be

U vindt er informatie over:
- Gemeentelijk Museum, Archief en
Documentatiecentrum
- Heemkundige Vereniging De Gonde
- Werkgroep Genealogie Melle vzw
- Funerair Erfgoed Melle

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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9- Eigen activiteiten: tentoonstelling te Melle, van 5 t.e.m. 7 juli 2014

Niet alleen in de parochieregisters vindt men informatie voor het opmaken van
een familiegeschiedenis, maar ook in vele heemkundige tijdschriften.
Heemkundige tijdschriften zijn niet alleen aan een streek verbonden. Wij tonen
voor deze gelegenheid enkele voorbeelden, waarin wij heel wat informatie terug
vinden die van dienst kunnen zijn voor het opbouwen van een interessante
familiegeschiedenis.

Waar: de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum,
Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle
Wanneer: zaterdag 5, zondag 6 en maandag 7 juli 2014 telkens van 10 tot 18 uur
Organisatie: Werkgroep Genealogie Melle vzw en Heemkundige Vereniging De Gonde
Inkom: Gratis
Info: museum.melle@skynet.be of 09.252.26.47
webstek: http://www.erfgoedmelle.be

Iedereen van harte welkom

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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10- Wij bevelen u volgende initiatieven aan

Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland.
Zondag 4 mei 2014 om 16.00 uur, Gemeentehuis Maldegem

Zondag 15 juni 2014 om 10.30 uur, te Aardenburg (NL)

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Nieuws van

Zaterdag 14 juni 2014,

Dagtrip: ‘De Groote Oorlog’
Wat staat er op het programma?
- 09u.00: Vertrek met autocar vanaf parking Carrefour Oostakker (naast Quick)
- 10u.00: Passendaele: een bezoek aan het Tyme Cot Cemetary, Deze militaire begraafplaats is de
grootste van de Commonwalth ter werelds en vormt tevens de belangrijkste herinnering aan de
bloedige slag om Passendale.
- 12u.00: Vrije tijd en vrije lunch
- 14u.00: Een wandeling op de Ieperse vestigingen, de best bewaarde van ons land.
- 15u.30: trekken we naar het Flanders Field Museum.
- 17u.30: Avondmaaltijd Ieper – restaurant ‘Pacific Eiland’
- 20u.00: Menenpoort Last Post
Afsluiten doen we 's avonds aan de Menenpoort met de Last Post. Sedert 1927 zorgt de Last Post
Association eervoor dat er elke dag om acht uur 's avonds de Last Post geblazen wordt.
- 20u.30: terugreis
- 22u.00: voorziene aankomst op parking Carrefour Oostakker
>Kostprijs per persoon: 65 euro voor leden, 70 euro voor niet-leden
(inbegrepen: busvervoer, ticket en avondmaal met drank).
Betalen doe je door overschrijving op onderstaande rekening:
IBAN: BE65 7370 3773 8396 – BIC: KREDBEBB
Mededeling: ‘Deelname De Groote Oorlog + aantal personen’
Inschrijven kan tot en met 23 mei 2014 via e-mail: geers.geert@skynet.be of
kristel.wautier@skynet.be
of bellen naar Geert Geers op 0494 32 57 51
Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 40 personen!
We bestelden een bus, er zijn nog 37 plaatsen vrij

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Noteer ook in uw agenda de volgende activiteiten

21 mei 2014 om 19u45
"Controverse op het witte doek"
door Sofie Verloodt i.s.m. de KBOV

In samenwerking met de KBOV organiseert de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg in convent Begga,
Groot Begijnhof 46 te Sint-Amandsberg op zaterdag 21 mei 2014 om 19u45 een lezing van Dr. Sofie
Verdoodt (artistieke leiding Art Cinema OFFoff)

Controverse op het witte doek
In deze lezing gaat kunstwetenschapper Sofie Verdoodt in op het verboden beeld en de grote
controverses die de filmgeschiedenis gekend heeft.
In cinema werden maatschappelijke taboe's vaak voor het eerst aangehaald, waardoor filmscreenings in
het verleden verstoord werden door invallen van de politie, filmkopijen verboden werden en regisseurs
werden gedemoniseerd. Verdoodt bespreekt aan de hand van frappante voorbeelden de meest
controversiële films uit het geheugen van de cinema. Maar ook vandaag doet film nog onverwacht stof
opwaaien. Een bijzondere kennismaking met de waaghalzen van het witte doek door de artistiek leidster
van Art Cinema OFFoff, het Gentse platform voor experimentele cinema.
Louis Gevaert
Place to be: Convent Begga, Groot Begijnhof 46 te Sint-Amandsberg
Zaterdag 21 mei 2014
Deuren open 19u30
Inkom: € 2,00
Aantal plaatsen: 60
Toegankelijk met rolstoel
----------------------

31 mei & 1 juni 2014:
Openkerkendag Lochristi: ‘De kerk van Zaffelare’

Openkerkendag Lochristi

De kerk van Zaffelare
Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni is de kerk vrij toegankelijk van 10 tot 17 uur.
In de namiddag wordt van 14u. tot 15 u. het gerestaureerde orgel bespeeld door Steven Vervaet. Ook dit
orgelrecital is gratis bij te wonen. Daarna volgt een rondleiding en toelichting van de geschiedenis van de
kerk en de parochie door Bert Vervaet auteur van het boek ‘De kerk van Zaffelare. Acht eeuwen
dorpsgeschiedenis. In het kader van het jaarthema komen de herinneringen van WO I uitvoerig aan bod.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Orgelcomité Destelbergen
Het orgelcomité van Destelbergen gaat zijn achttiende jaargang in met zes
concerten waar u de gelegenheid krijgt de orgels van Destelbergen en Heusden te
beluisteren in concertvorm.

Zondag 25 mei om 19 uur
Orgelrecital in de O.L.Vrouw ter Sneeuwkerk te Destelbergen
Albert Winkelman

Zondag 1 juni 2014 om11.30 u.
Openkerkendag Destelbergen
Orgelrecital in de H.Kruiskerk te Heusden
door Frank Heye in het kader van "Open Kerkendagen"
aansluitend wordt u een apritief aangeboden
werk van C.Franc, M. Reger, L. Vierne, J. Bonnet, Th. Dubois, O. Van Durme
-------------------------------------------

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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13- Openingsdagen en -uren
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:
-zaterdag 24 mei, (uitzonderlijk gesloten wegens het 49e - 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.

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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