NIEUWSFLITS
Nr. 27 (oktober 2014)

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 1.000 lezers.
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Werkten mee aan dit nummer:
Redacteurs: Ivan Burggraeve (Lochristi) en Xavier De Schryver (Destelbergen).
Redactieraad en correctiewerk: Jan Olsen, Magda De Nys, Gilbert Vandevelde, 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
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1- Computer programma "Aldfaer".

door Ivan Burggraeve

Aflevering 9: Opstarten stamboom (alle namen die hier in
verschijnen zijn fictief!)

Op vraag van verschillende lezers laten we nog
even zien hoe je een en ander opstart.
1. Na opstarten zal Aldfaer de melding
"geen stamboom open" geven.
2. Klik nu op
>Bestand > Nieuw
3. volgend scherm verschijnt (Figuur 1:persoon toevoegen
Vul de naam (familienaam) en de voornaam in. Vergeet niet aan
de rechterzijde aan te duiden M/V (aanklikken). Vul de gegevens in die je bekend zijn.
Klik op OK

Dan verschijnt uw eerste persoon in het algemeen overzicht. (zie Figuur 2)

Figuur 1:persoon toevoegen

Figuur 2

Alle bewerkingen en beschikbare functies in dit scherm staan in functie van de persoon die je juist ingevoerd hebt.
Volgende stap: We gaan die persoon nu een levensgezellin geven en een relatievorm.
We klikken daartoe met de rechtermuisknop op het veld onder de hoofdpersoon>Partner
We hebben nu 2 keuzes: ofwel blijft de persoon ongehuwd ofwel geven we hem een partner.
We kiezen voor het laatste > Partner koppelen
Nu krijgen we terug het persoonsblad (Figuur 1:persoon
toevoegen). Hier kunnen we bovenaan de relatievorm invullen
(pijltje rechts geeft je de keuzes). We kiezen voor 'huwelijk'.
Merk op dat aan de rechterzijde de indicatie "Vrouw" vermeld
staat. We kunnen dit, door erop te klikken veranderen naar
"man" (tegenwoordig niet meer onmogelijk). Na invullen klik >
OK. We zien dat op ons hoofdscherm de gegevens ingevuld zijn
(zie Figuur 3). Bij het huwelijk staat nog een vraagteken omdat de
gegevens van het huwelijk nog niet ingevuld zijn.
Daartoe klikken we op het rechter tabblad "Huwelijk".
Figuur 3
Let op hier kan je alles wat betrekking heeft op het burgerlijk &
kerkelijk huwelijk invullen. Je kan eveneens de bronnen invullen, let op dat je goed het onderscheid bewaart tussen de burgerlijke en kerkelijke gebeurtenissen. Hier hebben we dezelfde data ingevuld voor
beide evenementen.
De getuigen kan je invullen door met de linkermuistoets op 'Notitie' te klikken.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Indien je de getuigen later nog nodig hebt, kan je ze d.m.v de rechtermuistoets te klikken op het veld 'getuigen', daar invoeren. Dan maak je terug van die getuige een persoonsblad aan en wordt hij(zij) opgenomen in de algemene personenlijst. In het veld 'Notitie' kan je verder al je info kwijt die je bezit over deze
personen.
Op dit scherm kan je trouwens ook de 'Ondertrouw' en 'Beëindiging' (ev. scheiding) invullen.
Opmerking:
Bij het invullen van de personen op hun persoonsblad kan je aangeven of die personen overleden zijn.
Het zal herhaaldelijk voorkomen dat je bij personen
uit de 17e, 18e en 19e eeuw geen overlijdens datum
vindt. Kruis dan zeker het vakje ovl aan op de persoonskaart, anders zal je leeftijden tegenkomen van
bv. 325 jaar! Ons hoofdscherm is nu al wat completer…(zie Figuur 4)
Nu dat we één huwelijk gemaakt hebben gaan we verder met het invullen van de kinderen.
Klik met de Rechtermuistoets op het veld 'Kinderen'. We krijgen de keuze:
Kind koppelen - Zoon koppelen - Dochter koppelen, naargelang de sekse van de kinderen.
Figuur 4
We kiezen voor 'Zoon koppelen'. Bovenaan staat steeds 'Eigen kind' Er zijn nog de opties
'Stiefkind - Adoptiekind - Wettig kind -Pleegkind. Normaal laten we 'Eigen kind staan'.
De familienaam is reeds automatisch ingevuld, doch kan manueel aangepast worden (denk maar aan de
gezinnen uit de 16e-17e-18e eeuw waar verschillende kinderen een variatie op de familienaam hadden.)
We geven de zoon (aan de rechterzijde staat 'Man' aangeduid) de voornaam Fred en drukken op OK. Dan
vraagt Aldfaer of je die persoon ook wilt koppelen aan Marie Peeters > Ja
Let op, wanneer je de zoon reeds ingebracht hebt voor een andere gebeurtenis, dan moet je hem halen uit
de lijst van personen > Kies uit lijst. Doe je dit niet dan ga je de zoon 2 maal tegenkomen wanneer andere
koppelingen gebeuren!
Daartoe zet je de
muisindicator op de
betreffende naam en klikt
op 'Kies uit lijst'. Alle
gegevens van die persoon
worden integraal
opgenomen bij de familie
Janssens.
Op dezelfde wijze voegen
we een dochter toe, nl.
Brigitte.
De velden Getuigen en
Figuur 5
Notities kunnen nu ook
bijgevuld worden
Denk er aan: de gegevens die je in de rechtse velden invult horen steeds bij de persoon die in het hoofdveld linksboven staan!!
Wanneer we op het hoofdscherm staan met titularis JANSSENS Alfons zal uw scherm er zo moeten uitzien met tabblad 'persoon' uitgevouwen (zie Figuur 5)
In de rechter kolom staat ook de leeftijd vermeld van de vader (hoofdpersoon) op het moment van de gebeurtenis die er naast staat. Wanneer je bv. dubbelklikt op de naam van de moeder, zal je haar leeftijd zien
op het moment van de gebeurtenis.
Volgende maal gaan we verder met de uitwerking van het gezin Janssens.

------------------------------------------> Kleine vergissing in Aldfaer, aflevering 4: website moet zijn:
http://www.aldfaer.net/site/files/downloads/bonus/html
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2- De Franse Republikeinse Kalender (1792 – 1806)

door Xavier De Schryver

Heel wat bezoekers hebben problemen bij het omzetten van deze kalender naar ons huidig systeem. Daarom een woordje uitleg.
De Franse Republikeinse Kalender, ontworpen door de wiskundige Charles-Gilbert Romme en
de schrijver, acteur en dichter Fabre d'Églantine, werd ingevoerd tijdens de Franse Revolutie als
gevolg van de scheiding van Kerk en Staat.
De tijd werd niet langer vanaf de geboorte van Christus gerekend, maar vanaf 22 september 1792,
de geboorte van de Eerste Franse Republiek. Op 5 oktober 1793 werd door de Fransen de nieuwe kalender ingevoerd.
De weken werden afgeschaft en de maanden bestonden uit 3 decades van tien dagen die weer elk
moesten bestaan uit tien uur van elk honderd minuten.
Deze laatste maatregel bleek al spoedig niet te verwezenlijken, daar de klokken en uurwerken deze
revolutionaire aanpak niet bleken aan te kunnen.
De jaartelling begon bij het jaar I, met "1 Vendémiaire" wat overeenkomt met 22 september 1792.
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar

I begon op 22 sept 1792 als 1 Vendémiaire an I RF (République Française)
II > 22 sept 1793
III > 22 sept 1794 (schrikkeljaar)
IV > 23 sept 1795
V > 22 sept 1796
VI > 22 sept 1797
VII > 22 sept 1798 (schrikkeljaar)
VIII > 23 sept 1799
IX > 23 sept 1800
X > 23 sept 1801
XI > 23 sept 1802
XII > 24 sept 1803
XIII > 23 sept 1804
XIV > 23 sept 1805 en eindigde op dinsdag 31 december 1805, 10 Nivose jaar 14

In de periode 1792-1806 werden de namen der maanden genoemd naar het seizoen: tijdens de
Franse Republiek begon het jaar met de herfstmaanden. De namen van de maanden werden bedacht door de dichter Fabre d’Eglantine.
herfstmaanden
(uitgang -aire)

Vendémiaire
Brumaire
(wijnmaand)
(mistmaand)
september/oktober oktober/november

wintermaanden
Nivôse
(uitgang -ôse) (sneeuwmaand)
december/januari

Frimaire
(vorstmaand)
november/december

Pluviôse
(regenmaand)
januari/februari

Ventôse
(windmaand)
februari/maart

lentemaanden
(uitgang -al)

Germinal
(kiemmaand)
maart/april

Floréal
(bloeimaand)
april/mei

Prairial
(weidemaand)
mei/juni

zomermaanden
(uitgang -idor)

Messidor
(oogstmaand)
juni/juli

Thermidor
(warmtemaand)
juli/augustus

Fructidor
(vruchtmaand
augustus/september

Napoleon I was zo verstandig om op 24 Fructidor XIII (9 september 1805) de Republikeinse Kalender weer af te schaffen. Na deze afschaffing werden, gedurende het Koninkrijk Holland de oude Hollandse maandnamen in de officiële stukken voorgeschreven.
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januari

louwmaand

februari

mei

bloeimaand

september

herfstmaand

sprokkelmaand juni

zomermaand

oktober

wijnmaand

maart

lentemaand

juli

hooimaand

november

slachtmaand

april

grasmaand

augustus

oogstmaand

december

wintermaand

De maanden werden ingedeeld in drie weken van tien dagen: decades genoemd.
Een jaar telde 12 maanden van 30 dagen wat neerkwam op 360 dagen. Dus vijf dagen per jaar te
kort tegenover onze jaarindeling.
Deze werden vervangen door vijf (zes in schrikkeljaren) complementaire dagen, deze 5 overgebleven dagen heetten “jours sans-culottides”, zij behoorden tot geen enkele maand, telden niet
mee bij renteberekeningen en dergelijke. Het waren feestdagen.
1ste dag: jour de la vertu (17 of 18 september), de Deugd,
2de dag: jour du génie (18 of 19 september), het Verstand of Vernuft,
3de dag: jour du travail (19 of 20 september), den Arbeyd of Werkzaamheid,
4de dag: jour de l'opinion (20 of 21 september), het Goeddunk of Gezindheid,
5de dag: jour des récompenses (21 of 22 september), de Vergelding of Beloning,
6de dag: jour de la révolution (alleen schrikkeljaren)(22 of 23 september), werd ingelegd bij schrikkeljaren, dan werd de Revolutie herdacht (jour de la révolution).
De jaren III, VII en XI hadden een 6de extra dag wat dan overeenkwam met 22 of 23 september in
de gregoriaanse jaartelling.
De tien dagen van een “decade” waren: primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi,
octidi, nonidi, decadi, de laatste was een rustdag.
---------------------------------------Sommige pastoors weigerden de opgedrongen regels van de Franse bezetters te aanvaarden. Zoals
je kunt lezen in volgende akte. Deze pastoor vermelde de twee kalenders: de Franse en tevens de
Gregoriaanse kalender.
1805: Wachtebeke, geboorten tijdens de Franse Republiek

Anno D(o)mi(ni) 1805 die 15 janúarii / 25 nivose An
XIII / baptizavi Rosaliam filiam rochi Deckers
et maria theresia Van yper Conjúgúm ex hoc
uterque, natam heri, medio ante sextam…ves
pertinam, súscesperúnt Jacobi Mantagú et
Livina Cornelia Van Yper
J.M. Ysebaert, visp(astor)
Signatúra: (+) patris, (+) patrini, (+) Matrino, } Scribere nescientiúm
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Vertaling:
In het jaar van de heer 1805 op de dag 15de januari / 25 nivose jaar
13 ./ ik heb gedoopt Rosalia, dochter van Rochi Deckers
en Maria Theresia Van Yper, echtgenoten, beide van hier
geboren gisteren voor half zes in de
avond, hebben ten doop gehouden Jacobus Mantagu en
Livina Cornelia Van Yper
J.M. Ysebaert, onderpastoor
Handtekeningen (+) van de vader,
}
(+) van de peter,
}
(+) van de meter,
}niet kunnende schrijven door onkunde.
Woordenschat Latijn:
anno domini = in het jaar van de Heer
baptizavi = ik heb gedoopt
conjúgúm = van de echtgenoten
ex hoc uterque = beide van hier
medio ante sextam = voor half zes
natam heri = geboren gisteren
scribere nescientiúm = niet kunnende schrijven
súscesperúnt = hebben ten doop gehouden, de doopgetuigen waren
úterqúe = beide
vespertinam = in de avond
Schrijfwijze van sommige letters en woorden:
Om een herkenbaar onderscheiding te hebben in de vorming van sommige letters wordt in het algemeen de “U, u” geschreven met een accent “Ú, ú”, de “Y, y” krijgt twee puntjes zoals “Ÿ, ÿ” en
op de “V,v” komt er niets.
In het Latijn worden vele afkortingen gebruikt, zoals in deze tekst: Anno Dmi = Anno
D(o)mi(ni)= in het jaar van de heer.

3- Weerspreuken voor oktober
Oktober ook wel "zaaimaand" genoemd, is wel de
tiende maand van het jaar in de Gregoriaanse
kalender en heeft 31 dagen. Maar ten tijde van de
Romeinen was het de achtste maand, omdat tot 153
v.Chr. het Romeinse kalenderjaar in maart begon.

door Xavier De Schryver

Door de Romeinen werd deze maand aan Bacchus,
de god van de overvloed, van de wijn, toegewijd.
Ook voor de Saksers werd ze "Windummemanoth"
genaamd, hetgeen wijnoogstmaand betekent.
Sinds in Vlaanderen de druiventeelt niet meer zo in
ere is, kreeg hij de naam van "zaaimaand", omdat
het zaaien van het winterkoren in deze maand de
voornaamste bezigheid is van de boer. In sommige
streken kreeg hij ook de naam "eikelmaand" omdat
de eikels nu uit hun bolster springen.
De dagen worden korter en korter, van 1 tot 31 oktober verkorten ze met 1 u. 51 min., hij is ook de
eerste der donkere maanden. Buiten het vervoeren van bieten, valt de veldarbeid praktisch stil, de
spreuk luidt:
Verdwijnt de boer van de akker
dan worden hond en jager wakker.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Door de omschakeling van de zomertijd naar de wintertijd, op de laatste zondag van deze maand,
duurt oktober een uur langer dan de andere maanden van 31 dagen. Hiermee is oktober de langste
maand van het jaar.
Tot in de 18e eeuw werd in de parochieregisters en ook in andere documenten de afkorting "8ber"
of "8bris" voor oktober gebruikt.
De boeren-waarzegger, alias de schaapsherder, voorspelde het volgende:
Als men in het laatste gedeelte van oktober en in 't begin van november voor het merendeels warm
en regenachtig weer heeft, dan is het waarschijnlijk dat in januari en februari vorst en koude komt,
uitgezonderd wanneer de zomer zeer droog is geweest. Heeft men integendeel in oktober en november sneeuw en vorst gehad, dan is het waarschijnlijk dat januari en februari open en zacht weer
zullen geven.
Is oktober warm en fijn
het zal een scherpe winter zijn.
Maar oktober nat en koel
is een zachte winter een voorgevoel.
Als de bomen zich ontkleden
gaan de mensen zich meer gaan kleden.
18 oktober
Wie met Sint-Lucas rogge zaait
het jaar erop met genoegen maait
28 oktober: H.H. Simon en Judas
Bij conservatieve boeren was het vroeger de gewoonte slechts op deze dag de kachels aan te steken. Al zat men te bibberen van de koude, toch werd van die datum zelden afgeweken.
Als Simon en Sint-Judas komen,
begint men 't wintervuur te schromen.
----------------------------------------

4- Schenkingen aan het documentatiecentrum te Melle
Schenkingen zoals 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 doodsbrieven:

André De Moor (Wetteren), André Vervust (Melle), Christian De Jonge (De Pinte), Daniël De Coeyere (Gent),
Felix De Lange (Sint-Amandsberg), Ginette Desmet (Mariakerke-Gent), Ivan Burggraeve (Lochristi),

Luc De Ruyver (Kalken), Paul Martens (Merelbeke), Roza De Baets (Bottelare), René Vandevelde
(Wetteren), Rita Vander Linden (Lochristi), Ronny Debbaut (Gent), Robert Bouciqué (Gent) en Roman Pierre (Erpe-Mere).

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Boeken en kranten:
Verzameling: "Posters van de 20° eeuw", geschonken door Aimé Van Geert (Lochristi).
Verzameling kranten: "De Krant van de mensheid - Het Volk", geschonken door Aimé Van Geert
(Lochristi).
Verzameling kranten van 1900 tot 1999: "De Krant van de 20ste eeuw - Het Volk" geschonken
door Aimé Van Geert (Lochristi).
"Pépé Soldaat, Kroniek van de familie De Schuyter", door Guy De Schuyter, geschonken door
Xavier de Schryver.
"Jozef Isidoor Bouciqué (1889-1983) zijn nakomelingen en voorouders, samen in totaal 12 generaties (van ± 1520 tot 2010) en zijn familie. ook zijn aanverwante families via Maria Augusta
Vermander (1898-1978) en Maria Virgina Van Coillie (1894-1931), door Robert Bouciqué (Gent)
2014, geschonken door Robert Bouciqué (Gent).
"Begynhof O.L.Vrouw ter Hoye, Geschiedenis en gids", door Pastoor L. Joos (1934), geschonken
door Daniel De Coeyere (Gent).
"De Gentse Straten, Wegen en Verbindingen tussen 1780 en 1840", door Jean Paul De Cloet
(2002), geschonken door Xavier de Schryver (Destelbergen).
Parochiebladen: René De Coster (Wondelgem).
Necrologie:
Robert Bouciqué (Gent) en Ronny Debbaut (Gent).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten & huwelijken,
priesterwijding, communieprentjes, jaarbidprentjes, enz…):
Daniël De Coeyere (Gent) en Robert Bouciqué (Gent).
Fotomateriaal: Eric Van de Putte (Melle),

5- Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
Boeken
"Hondersteboven, 100 archeologische beelden uit Gent", door meerdere auteurs onder leiding
van Marie Christine Laleman, eindredactie Marie-Anne Bru (2014).
"Wandelen in de Bloemekenswijk" door Beatrix Baillieul (2014).
"Een eeuw van uitersten, de twintigste eeuw, 1914 - 1991" door Hobsbawm Eric (1995).
"Volkstaal, typen, Bijnamen" door Georges Dierickx.
"Dendermonde op oude prentbriefkaarten" door E. Verstrepen (1976).
"Geschiedenis en genealogie van de familie DE BAENST, vorstelijke en stedelijke ambtenaren
van Vlaanderen, 1305 - 1676." door P.A. Donche (2014).
"Parochie Zaffelare, van haar stichting tot nu, 1221 - 1971" door M.J. Ascoop.

Tijdschriften
Van mensen & dingen,
Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen, 12° jg, 2014, nr II: thema: "Gevangenen in het Gentse
Gravensteen" door Daniël Lievois.
Heemkundige Kring Overmere, 32°jg, 2014, nr. 3: thema: Helden in WO I en grondleggers van
de duivensport: de postduiven.
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6-

Genea-Vlaanderen
info heemkundige & genealogische
activiteiten
-------------------------Om een leemte aan te vullen werd "Genea-Vlaanderen" opgericht om via deze weg heemen genealogische activiteiten kenbaar te maken aan het publiek.

Kalender activiteiten, oktober 2014:
van 14 september tot 16 november, Tentoonstelling in de kerk van Hyfte-Center,
"Wereldoorlog I in Groot-Lochristi " elke zondag van 14 tot 18 uur.
Familiekunde Vlaanderen-Regio Meetjesland: "Nieuw documentatiecentrum" te Maldegem
11 oktober: Tentoonstelling gemeentehuis te Melle
thematische luswandeling te Melle
14 & 21 oktober, 4 & 18 november, door Familiekunde Vlaanderen-Regio Deinze.
"Opmaken van een stamboom"
elke 4de donderdag van de maand: Familiekunde Vlaanderen-Regio Dendermonde,
"Aldfaer avond voor gevorderden"
17 oktober: te Destelbergen, Voordracht door Guido Moons:
"De invloed van WO I op het Vlaamse Bewustzijn"
17 oktober: tentoonstelling "De kleine man in de Grote Oorlog", in de Kollebloem,
Leemstraat 18, te Heusden
19 oktober: Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland van 10 tot 17 uur
"30ste Oost-Vlaamse Contactdag"
in het CC Den Hoogen Pad, Adegem - Dorp 16B
21 oktober: Wetteren in de Bibliotheek, "Kleine meesters, magere tijden" door Diane
De Keyzer
24 oktober: te Destelbergen, Zaal Berghine om 20u:
"Wat weten we van… Destelbergen", door Louis Gevaert
28 november: Familiekunde Vlaanderen - regio Tielt, voordracht:
"De opvoeding van kinderen in de 17e en 18e eeuw"
Dendermonde: de Erfgoedcel Land van Dendermonde heeft
"Erfgoedbank Land van Dendermonde" gelanceerd
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Heemkundige Vereniging De Gonde - Melle
Nieuwe uitgave:

Te bekomen in het Documentatiecentrum Brusselsesteen 393 te Melle, gemeentehuis Van
Melle, en bibliotheek Kruisstraat te Melle, aan de prijs van 19 euro.

Cultuurdienst - Melle
Herdenking van de in oktober 1914 te Melle gesneuvelde Franse Vlootfuseliers, dit op 11 oktober 2014 's namiddags. De organisatie gaat uit van Koninklijke Kring Mars en Mercurius met de
medewerking van o.a. het Melse gemeentebestuur. Er zijn ook enkele randactiviteiten gepland zoals
een tentoonstelling en wandelroutes.
Historische tentoonstelling te Melle
11 oktober 2014
Een tentoonstelling in het gemeentehuis te Melle, die gewijd is enerzijds aan de slag die
werd geleverd te Melle op 09 en 10 oktober 1914 en anderzijds aan de geschiedenis van
het lokale monument voor de Franse Marinefuseliers. Deze tentoonstelling werd gerealiseerd door het Gemeentelijk Museum van Melle en loopt vanaf maandag 13 oktober tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (www.melle.be).
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Thematische luswandeling WO I te Melle op 11 oktober '14
Deze activiteit bestaat uit een wandeling die sites aandoet waar zich te Melle markante
oorlogsgebeurtenissen in de maanden september en oktober 1914 afspeelden. Een wandelbrochure met historische toelichting wordt gratis aan de wandelaars bedeeld bij inschrijving in de startplaats, Cafétaria Kouterslag, Ovenveldstraat Melle.
De luswandeling biedt een keuze uit wandelafstanden van circa 9 en 18 km en wordt georganiseerd door de gemeente Melle en de Wandelclub van de International Police Agency
(IPA) in samenwerking met Wandelfederatie Aktivia.
Contact: vanhorenpatrick@hotmail.com

Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze.
op Dinsdagen 14 & 21 oktober, 04 & 18 november 2014.

"Initiatielessen voor het opmaken van een stamboom."
Waar:
Kelderverdieping van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze, ingang langs Markt.
Wanneer : om 20.00 uur.
Meer info : Overzicht van de lessen:
Eerste les:
Algemeen, situering van de Famliekunde Vlaanderen, eerste stappen, archiefbezoek, noteren en ordenen, formulieren.
Tweede les:
Burgerlijke stand, bevolkingsregisters en Republikeinse kalender.
Derde les:
Parochieregisters, poorterij, wezerij, staten van goed, munten, oude maten en gewichten.
Vierde les:
Landboeken, volkstellingen, kadaster, Popp-kaarten, Registratie- en hypotheekkantoren,
militaire bronnen

Familiekunde Vlaanderen - regio Tielt
Op vrijdag 28 november 2014 te 20.00 uur

"De opvoeding van het kind in de 17e en
18e eeuw."
Waar: in de Litaertzaal van het Cultuurcentrum Gildhof, SintMichielstraat, Tielt.
Meer info : De voordracht, gebaseerd op een genealogisch onderzoek
van ongeveer 60.000 personen, wordt met behulp van een power-pointprojectie voorgesteld.
In een eerste gedeelte komt het kind in zijn gezinssituatie vanaf zijn
eerste levensjaren (geboorte, kindersterfte, vroedvrouwen en chirurgijnen, het zogen, aantal kinderen, bastaarden, kinderkledij en het spelen,
enz.) tot aan zijn huwelijk (periode van huwelijk, partnerkeuze,
gemiddelde huwelijksleeftijd, enz.) aan bod.
Een tweede deel handelt over het onderwijs in de toenmalige leerlingenstelsel in al zijn facetten.
Komen o.m. aan bod het analfabetisme, de catechismus, de verschillende onderwijsvormen, de
leermethoden, enz.).
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Pépé Soldaat
Kroniek van de familie De Schuyter
geschreven door Guy De Schuyter,
Dit boek is alleen te bekomen in het
Gemeentelijk Heemkundig Museum Destelbergen,
Dendermondsesteenweg 430, 9070 Destelbergen.
tel: 09/218.92.86
E-mail: museum@destelbergen.be
---------------------------------------------------------

Op Vrijdag 24 oktober 2014 om 20u.
Zaal Berghine, Dendermondsesteenweg 439 te Destelbergen

Wat we weten van... Destelbergen
Sedert 1980 wonen we in Destelbergen en de kinderen
gingen naar school langs straten zonder voetpaden, als
West-Vlaamse ouders uit Oostende waren we daar verwonderd over.
Via de Gemeentelijke Basisschool en het oudercomité
waar ik instapte, werd er dan geijverd voor een veiliger
verkeer en tussendoor werd een fototentoonstelling gemaakt met enkele honderden klasfoto’s. De eerste vraag
naar een publicatie groeide. Toen zijn Miet en ik langzamerhand gefascineerd geraakt met de geschiedenis
van de gemeenschap waar we wonen, ondertussen ons
Destelbergen.
Het is verrassend hoe vaag men maar weet hoe het leven vroeger was. Men is zo nonchalant met de herinneringen van de oudere familieleden en zijn dorpsgenoten
dat het uiteindelijk niet meer aan de volgende generaties doorgegeven wordt.
Zo gaat heel wat verloren! Weet dat zowel in het Gemeentelijk Museum van Destelbergen als het
DSMG (Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling, vzw) mensen vrijwillig
veel tijd en moeite spenderen om deze gegevens, documentatie en materiaal zo goed mogelijk te
bewaren voor het nageslacht. Breng daar de documenten, knipsels en foto’s van uw (groot)ouders
die je zelfs niet wenst te bewaren.
Ondersteund door vele beelden brengen we in circa 100 minuten uw streekgeschiedenis aan de
hand van ons opzoekingswerk tussen 1984 en 2014.
Deze avond gaat door in samenwerking met ‘VTB Kultuur-Destelbergen’.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Deuren open vanaf 19u.30, de lezing start om 20u.
De zaal is toegankelijk voor andersvaliden.
Toegangsprijs van € 4,00 waarbij voor iedereen een drankje is voorzien.

=====================

Tentoonstelling 1914-1918 in Groot-Lochristi
Wanneer: Vanaf zondag
Waar: Kerk, Hijfte-Center

14/09 tot 16/11/2014

Van 14 september tot 16 november loopt in de kerk
van Hijfte de tentoonstelling Wereldoorlog I in
Lochristi elke zondag evenals op Allerheiligen, 11
november en 15 november, telkens van 14 tot 18 u.
Het is de bedoeling om op te roepen wat de plaatselijke bevolking heeft meegemaakt. Er waren de bezetting, de inkwartieringen, de grote vrijheidsbeperkingen met daarnaast de vele opeisingen van materiaal,
voedsel, paarden en andere dieren. Er waren de grote
schaarste, de honger en de hulp uit Amerika. De
tramroutes werden gebruikt als betonijzer voor de
bunkers van de Hollandstellung. Er was vooral de
angst en het verdriet om de honderden opgeroepen
militairen, verplicht tewerk gestelden, gevangenen, gevluchten en gijzelaars. Meer dan 150 mensen uit Lochristi, Zaffelare, Zeveneken en Beervelde zijn omgekomen als dodelijk oorlogsslachtoffer, als soldaat, gevangene, opgeëiste of geëxecuteerde. Vele anderen bleven lichamelijk getekend en geestelijk getraumatiseerd. Van al deze aspecten werd beeldmateriaal verzameld met Antoon Standaert en Bert Vervaet als coördinatoren.
Bert Vervaet

Villa Braeckman, Dorp-West 146-148 te Lochristi als
‘Soldatenheim’ in het Etappengebied tijdens WO I
door fotograaf André Naudts, Dorp-West, Lochristi.
(Naar glascliché uit de collectie van apotheker A.
Duflou, Eksaarde, in depot

Groeten,
Louis Gevaert
-------------------------------------------

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen - regio Dendermonde

Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland
Nieuw Documentatiecentrum
te Maldegem
In de Technische Dienst van de gemeente Maldegem, Bloemestraat 45, 9990 Maldegem
(loods Dienst Infrastructuur, gelijkvloers, rechts),

Openingsuren:
elke derde woensdag van de maand vanaf 20 u
in de refter

(in hetzelfde gebouw waarin zich ook het gemeentelijk archief Maldegem bevindt.)
Tijdens het genealogisch dienstbetoon te Maldegem kan je de registers van Knesselare in fotokopie
inzien en de bewerkte registers van Adegem, Maldegem, Middelburg (gedeeltelijk), Oostwinkel,
Sint-Laureins, Sint-Margriete en Waterland-Oudeman

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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7- Allerlei

Bibliotheek Wetteren i.s.m. Archief Wetteren
op dinsdag 21 oktober 2014 om 20.00 uur
Nieuwe meesters, magere tijden,

door Diane De Keyzer

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vluchtten duizenden Belgen het land uit. In de bezette steden en dorpen maakten nieuwe meesters de dienst
uit. Er braken magere tijden aan: na drie maanden
oorlog was er niet één gram betaalbare tarwe meer
te koop. Wie nog aan eten wilde geraken, moest veel
geld hebben… of creatief zijn.
Diane De Keyzer blijft in haar boek ver weg van de
loopgraven. De journaliste verdiepte zich in dagboeken, brieven en receptenschriften. Zo ontdekte ze
meer over de woeker en de smokkel, maar ook over
de grote vindingrijkheid van moeders die, in een
wanhopige poging hun familie toch te voeden, hun oorlogsrecepten in keukenboekjes noteerden.
De lezing in de bib vormt de smaakmaker voor een tentoonstelling over rantsoenen en
“commiteiten” tijdens WO I die het Wetterse Archief in De Poort plant van 11 tot 30 november 2015.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Organisatie: Bibliotheek Wetteren i.s.m. Archief Wetteren
Locatie: Bibliotheek Wetteren, Markt 27 (1ste verdieping), Wetteren
Wanneer: dinsdag 21 oktober 2014 om 20.00 uur
Tickets: 5 euro / 4 euro (vriendenpas cc Nova, -26) / 2,50 euro (vrijetijdspas)
Reserveren: Bibliotheek Wetteren, 09 369 26 78, bibliotheek@wetteren.be

Fotoclub IRIS-MELLE

De Erfgoedbank Land van Dendermonde
Afgelopen zondag werd, in het kader van de Reuzenhappening aan de Schelde, de
Erfgoedbank Land van Dendermonde gelanceerd.
9 topstukken uit de 9 gemeenten van het Land van Dendermonde,
1.500 beelden en documenten uit de Eerste Wereldoorlog,
7.000 beelden van 120 reuzen
en meer dan 75.000 krantenpagina’s,
dat is in een notendop wat je kan terugvinden op
www.erfgoedbanklandvandendermonde.be.
Aan iedereen die het afgelopen jaar heeft meegeholpen aan de realisatie van de
databank een welgemeende dankjewel!
CHRIS FIERENS
Projectmedewerker
052 25 03 40 - chris@egclandvandendermonde.be

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Werkgroep Genealogie Melle vzw
8- Publicaties van bronbewerkingen door ons 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 er 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 er 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 er 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.
MASSEMEN: (Sint-Martinusparochie), dopen 1802-1914, door Marc Platteeuw.
In totaal werden er 4.414 dopen genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen. 220 p.
voor 18,00 Euro.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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MASSEMEN: (Sint-Martinusparochie), trouwen en begrafenissen 1802-1914, door Marc
Platteeuw.
In het eerste deel worden er 952 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man, de
namen van de getuigen, alsook een afzonderlijke lijst op de naam van de vrouw, eveneens alfabetisch gerangschikt.
In het tweede deel worden er 2.905 begrafenissen in alfabetisch volgorde genoteerd.
185 p. voor 16,00 Euro.
SINT-KRUIS-WINKEL: (Heilig-Kruisparochie), dopen 1611-1796, door Freddy Eeckhout.
In totaal werden er 7.759 dopen genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen. 365 p.
voor 26,00 Euro.
SINT-KRUIS-WINKEL: (Heilig-Kruisparochie), huwelijken 1611-1796, begrafenissen
1616-1796, door Freddy Eeckhout. In het eerste deel worden er 1.878 huwelijken alfabetisch
weergegeven op naam van de man, de namen van de getuigen, alsook een alfabetische lijst op
naam van de vrouw gerangschikt. In het tweede deel werden er 5.777 begrafenissen in alfabetisch volgorde op naam van de overledene genoteerd. 351 p. voor 25,00 Euro.
Wondelgem: (Sint-Catharinaparochie), dopen 1806-1914, door Marc Platteeuw.
In totaal werden er 6.615 genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met vermelding
van de geboorte- en doopdatum, alsook de namen van de ouders en doopgetuigen. 320 p. voor
23,00 Euro.
BELLEM (Onze-Lieve-Vrouwparochie) dopen 1617-1802, door Marc Platteeuw.
Hier worden er 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 16171802,
door Marc Platteeuw.
In het eerste deel worden er 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 werden er interessante opmerkingen genoteerd.
In het tweede deel worden er 3.920 begrafenissen alfabetisch vermeld, 307 p. voor 23,00 Euro.

-> CD te koop: nieuwe CD's van bronbewerkingen
URSEL: (Sint-Medardusparochie) dopen 1614-1796, huwelijken 1614-1796 en begrafenissen 1613-1796.
BELLEM (Onze-Lieve-Vrouwparochie) dopen 1617-1802, huwelijken 1616-1802 en begrafenissen 1617-1802.
SINT-KRUIS-WINKEL (Heilig-Kruisparochie) dopen 1611-1796, huwelijken 1610-1796
en begrafenissen 1616-1796.

---------------------------------------------
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9-

Webstek

"erfgoedmelle"

http://www.erfgoedmelle.be

Rouwbrieven, bidprentjes en
overlijdensberichten
Het Archief en Documentatiecentrum herbergt uitgebreide
collecties rouwbrieven, bidprentjes en overlijdensberichten.
Van deze archiefstukken vind je in onderstaande pdfbestanden de volgende kerngegevens terug:
-familie- en voornamen van de overledene
-geboorteplaats en –datum
-plaats en datum van overlijden
-aard van het archiefstuk (rouwbrief, bidprentje of overlijdensbericht)
De lijsten zijn alfabetisch op naam geordend.
Wil je meer, dan kan je in onze databank in het Gemeentelijk
Archief en Documentatiecentrum doelgerichte opzoekingen
uitvoeren, niet alleen op de overledenen zelf maar eveneens
op aan hen gerelateerde personen (echtgenoten, kinderen,
ouders, broers en zusters, ...). Hiervan zijn er meer dan
900.000 geregistreerd.
Alles samen is er informatie over 1.350.000 personen terug te vinden.
Om je appetijt aan te scherpen, hier een voorbeeldscherm:

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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10- 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 en vrijdag, de 1ste en 3de zaterdag van elke maand en op zon- en feestdagen.
Alsook op:
-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.

http://www.erfgoedmelle.be
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