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nu verstuurd naar meer dan 1.150 lezers. De reacties en de medewerking
zijn meer dan positief. Het moedigt ons aan om verder te werken alsook om
onze diensten en activiteiten steeds verder te verbeteren.
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1- Epidemieën in onze streken
en hun weerslag op onze parochieregisters!

Ook vandaag de dag komen er in krant en journaal mededelingen
over de vogelgriep en andere dierenziekten, zoals in het
krantknipsel hiernaast.
In de voorbije jaren zijn wij er eveneens niet van gespaard gebleven:
-2002, de aanwezigheid van het klassieke varkenspestvirus in de
populatie wilde varkens werd in november van dat jaar bevestigd.
-in 2001 brak de pest uit bij kleine herkauwers. Het was een
virusziekte dat bij geiten en schapen voorkwam. Op 27 februari
2001 werd door de Europese Commissie het uitvoerverbod
verlengd tot 9 maart. Europa verplichtte toen de opruiming van
alle schapen en geiten die toen uit Groot-Brittannië werden
ingevoerd of ermee in contact gekomen waren. In België werden
zo'n 3.500 schapen en geiten (onder andere van een biobedrijf in
Klemskerke) afgemaakt.
-het voorjaar van 1999, was er de ‘dioxinecrisis’, een schandaal
dat losbrak in België.
-in de jaren 1997-1998 was er een varkenspestepidemie.
-en in 1942 heerste er pest bij kleine herkauwers, dat toen voor
het eerst werd beschreven.
En dat gaat zo verder, maar daar is ……

niets nieuws onder de zon!!!!!!!!!!!!
Een van de zwaarste epidemieën heerste van 1346 tot 1353: "de zwarte dood". De oorsprong lag
vermoedelijk in Indië, vanwaar de pest zich via Klein-Azië naar Europa verspreidde. De ziekte maakte in Azië 23 miljoen en in Europa 25 miljoen doden onder de bevolking.
In 1769 ontstond opnieuw runderpest in Oost-Europa. Rondtrekkende legerkorpsen voerden grote
kudden vee als voedselbevoorrading mee. Die dieren vielen ten prooi aan allerlei ziekten door onvoldoende voeding, slechte weersomstandigheden en verzwakking. Door de talrijke krijgsverrichtingen kende deze runderpest een verspreiding die ontstond in Hongarije en over Zuid-Duitsland en
Italië en zich zo tot in onze streken uitbreidde.
Door verkoop van besmette dieren op de markt van Dendermonde werd de runderpest verspreid in
Vlaanderen. Gedurende 6 à 7 jaren werd Vlaanderen geteisterd door deze kwaal. In de jaren tachtig
van de achttiende eeuw woedde er opnieuw een opflakkering.
De runderpest nam een zeer snelle uitbreiding. In december 1769 liet graaf Dellafaille d'Assenede
(gedeputeerde van de Staten van Vlaanderen) weten dat er te Zaffelare een pestgeval gesignaleerd
werd bij een zekere Polfliet. De besmettelijke ziekte naderde nu heel dicht de grenzen van het Ambacht Assenede. Men besloot de weg van Zaffelare naar Wachtebeke permanent te bewaken, ook de
weg van Sint-Kruis-Winkel naar Mendonk werd afgesloten.
In januari 1770 werden pestgevallen in Zeeuws-Vlaanderen vastgesteld. In Sluis kwam het bericht
dat de hoornveepest zich op de Zeeuwse eilanden had uitgebreid. Te Zierikzee al op 15 januari. Vervolgens werden op 26 januari te Axel en Terneuzen besmettingshaarden vastgesteld. Op 13 februari
1770 zat de pest ten noorden van het Ambacht Assenede. Grote waakzaamheid bleef dus geboden.
De mest die uit Gent kwam mocht niet langer dan 10 dagen langs de oevers van de rivieren blijven
liggen en diende zo snel mogelijk in de aarde ingewerkt te worden.
In juni 1770 werden pesthaarden in Frans-Vlaanderen vastgesteld.
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In 1770 werden in onze streken zelfs kerken gesloten wegens runderpest, wat ernstige gevolgen
had voor de kerkelijke diensten. In de parochies van Baarle en Drongen vonden wij tussen de dopen
een beschrijving door de onderpastoor opgemaakt met vermelding van deze dierenpest.
Gilbertus Neyt werd geboren te Gent op 27 november 1729 als zoon van Judocus en Joanna Vancoppenolle. Reeds op 22 mei 1749 deed hij zijn intrede in de abdij. In het Fonds Abdij nr. 15, vindt
men een document waarin op 23 december 1740 vader Judocus Neyt beloofde een bedrag van
1.400 gulden te betalen voor zijn zoon Gilbertus bij diens intrede in het klooster.
Deze Gilbertus werd op 1 december 1761 onderpastoor te Landegem benoemd en op 2 februari
1768 te Drongen.
’Ineunte hoc anno 1770...’ zo luidt de inleiding van een stukje geschiedenis aan de hand van onderpastoor Neyt in de parochieregisters van Drongen:

Ineunte hoc anno 1770 mirum quid accidit.
ex unanimi resolutione statuum Flandriæ
accedente authoritate regiâ totus hic pagus
inclusus fuit, et omnis omnino hominum, pecorumqu(e)
commeatus interdictus propter grassantem luem
animalium, scilicet a 4â januarÿ usque ad 22a
ejusdem mensis, quo tempore omnia pecora tum
sana tum infecta necata sunt, et infecta ad
profunditatem octo pedum terræ mandata, ne
morbus ulterius per communicationem progrederetur
numerus animalium mortuorum ante et post circulum
fuit 172 interea in vicinis ecclesiis baptizati
sunt sequentes
(post versum folium)
een paar woordjes:
ineunte komt van inire = ingaan, beginnen
mirum = wonder
accidit komt van accidere= gebeuren, voorvallen
unanimus = eensgezind, unaniem, eenparig
resolutio = besluit
authoritas = het gezag
regius= koninklijk, van de koning
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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hominum = van de mensen
pecorum = van het vee
pecus = vee, kleinvee
commeatus = verkeer, transport
grassantem komt van grassari = optreden
propter = omwille van
lues = besmettelijke ziekte
animalium = van de dieren
scilicet = te weten
a 4a januarii usque ad 22a ejusdem mensis =
van de 4de januari tot de 22ste van de zelfde
maand.
tum …… tum ….. = zowel …. als …..
sanus = gezond
infectus = besmet
necatus = omgebracht, gedood
profunditas = diepte

octo pedium = van 8 voeten
mandare = toevertrouwen, opdragen
morbus= ziekte
ulterius = later, achteraf
communicatio = overzetting, het mededelen
progrederetur komt van progredi = voortgaan,
verder gaan
numerus = het aantal
animalium mortuorum = van dode dieren
interea = intussen
vicinus = naburig
in vicinis ecclesiis = in de naburige kerken
(parochies)
circulus = kring, cirkel

Vrij vertaald:
In het begin van dit jaar 1770 is het een wonder dat voorgevallen is.
Bij eenparig besluit van de Staten van Vlaanderen en zich schikkend naar 's Konings gezag, werd
heel dit dorp afgezet, en werd alle verkeer van mensen en vee volstrekt verboden, wegens de heersende besmettelijke ziekte van de dieren, te weten van de 4de januari tot de 22ste van dezelfde
maand, gedurende welke tijdspanne alle vee, zowel gezond als besmet afgemaakt is, en het besmette vee op een diepte van acht voet aarde verplicht (begraven), opdat de ziekte zich door overzetting niet verder zou verspreiden.
Het aantal dode dieren vóór en na de schutkring was 172.
Intussen werden in naburige kerken de volgende (kinderen) gedoopt:
1. op 8 januari 1770, Joannes Franciscus Cornelis, zoon van Carolus en Adriana D’haenens, gedoopt
te Baarle
2. op 13 januari 1770, Joanna Maria Maes, gedoopt te Baarle, als dochter van Joannes Baptista en
Lucia Devrient.
3. op 14 januari 1770, Livina De Roose, dochter van Joannes de zoon van Ignatius en van Christina
Berckmoes, de dochter van Petrus en die gedoopt is te Vinderhoute
4. op 22 januari 1770, Livina Van de Putte, gedoopt te Leerne als dochter van Joannes en Maria
Vincent.
Te oordelen naar de genomen maatregelen, kan men zich enig idee vormen van het gevaar dat de
bevolking en de veestapel bedreigde.

In de doopregisters van Baarle 1770

xxxxxxxx Anno D(omi)ni 1770 tempore quo oppidum
trunchiniense fuit clausum, occasione Epidemiæ ægritudinis
pecorum, quæ clausura incæpit 4 ta januarii 1770 et desiit 22a
ejusdem mensis, quo tempore sequentes proles jn hac Ecclesia
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Baptisatæ sunt, et sequentes defuncti in hac Ecclesia sunt
sepulti ex eo quod ad xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ecclesiam parochialem trunchiniensem non potuerint deferri
Vrij vertaald:
In het jaar des Heren 1770, in de tijd dat de gemeente
Drongen versperd was, ter gelegenheid van een epidemie en ziekte
van het vee, welke versperring begon op 4 januari 1770 en opgeheven werd op de 22ste
van dezelfde maand, in welke tijd de volgende kinderen in deze kerk
zijn gedoopt en de volgende overledenen in deze kerk zijn
begraven omdat ze naar
de parochie kerk van Drongen niet konden overgebracht worden

1. op 8 januari 1770, Joannes Franciscus Cornelis, te Baarle

in de marge: Jo(ann)es Frans(iscus) Cornelis
1770
8 januarÿ 1771 baptizatus est in Baerle Joannes Fransiscus
filius Caroli Cornelis et Adrianæ D'haenens conj(ugum) amborum
ex Drongen natus eodem die hora 4a matútina; suscept(ores)
Joannes D'haenens et Livina Cornelis
Lúd(olfus) De Sagher pastor in Drongen 1770
( Ludolf De Sagher was pastoor te Drongen van 1750 tot 1780)

2. op 13 januari 1770, Joanna Maria Maes te Baarle

In de marge: Maria Joanna Maes
13 jan(ua)rÿ 1770 baptizata est in Baerle Maria Joanna
filia Joannis Baptisatæ Maes et Livinæ De Vrient, conj(ugum)
nata eodem die hora 7 a matútina; suscept(ores) Livinus
De Vrient et Anna Cornelia Maes
Lud(olfus) De Sagher, pastor in Drongen 1770

3. op 14 januari 1770, Livina De Roose in de registers van Drongen
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Ingeschreven in de parochieregisters van Drongen door de pastoor De Saegher Ludolfus en tevens
in de parochieregisters van Vinderhoute in 1770 door de pastoor Van Lerberghe Joannes Baptiste.

In de marge: Livina De Roose
14 janu(ar)ÿ baptizata est in Vinderhaute Livina filia
Joannis De Roose f(ili)i Ignatÿ et Christinæ Berckmoes
f(ili)a Petri amborium ex Drongen, conj(ugum) nata heri vesperi
hora 3 a suscept(ores) petrus Berckmoes et Livina De Roose.
Lud(olfus) De Sagher
pastor in Drongen 1770

En tevens in de registers van de parochie van Vinderhoute
>- op 14 januari 1770, Livina De Roose

baptizata ex Dronghen propter accessum impeditum ad
p(ro)priam ecclesiam ob circulum ratione morbi animalium
(vertaald) gedoopt uit Drongen omwille van de verhinderde toegang tot
de eigen kerk omwille van de (schuts)kring om reden van de ziekte van de dieren
Die 14a Jan(uarii) 1770 bap(tisa)vi Livinam ex drongen
filiam Joannis De Roose et Christinæ berckmoes
conjug(um) natam heri vesperi hora 3ia suscept(ores)
fuerunt petrus berckmoes et Livina De Roose
J(oannes) Bap(tis)ta Van Lerberghe pastor
Vertaald: Op 14 januari 1770, ik heb gedoopt Livina uit Drongen
dochter van het echtpaar Joannes De Roose en Christina Berckmoes,
geboren gisteren in de namiddag te 3 uur, de doopheffers
waren Petrus Berckmoes en Livina De Roose
Joannes Baptiste Van Lerberghe, pastor
(Joannes Baptiste Van Lerberghe was pastoor te Vinderhoute van 1768 tot 1812)
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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4. op 22 januari 1770, Livina Van de Putte in de registers van Drongen

In de marge: Livina Van de Putte
22 Jan(ua)ry 1770 Baptizata est in Leerne
S(anc)ti Martini Livina filia Joannis van de Putte et
Mariæ Vincent conj(ugum). nata hora 12a de nocte suscept(ores)
Petrus Vermeiren et Livina Vermeiren.
Fr(ater) Gilb(ertus) Neyt Vicepastor in Dronghen

En tevens in de parochieregisters van Sint-Martens-Leerne>
>- op 22 januari 1770, Livina Van de Putte

Anno D(o)m(in)i 1770 Die 22 jan(ua)rÿ baptizavi Livinam
f(ili)am joannis van De putte et mariæ vicent conjug(um)
natam heri 12 nocturna suscep(tores) petrus vermeire
et livina vermeire
De volgende doop heeft plaats gehad in de parochiekerk van Drongen zoals het hoort.
De sperperiode was definitief voorbij.

In de marge: Maria Anna Geernaert
30 Jan(ua)ry 1770 Baptizavi Mariam Annam
filiam Francisi Geernaert f(ili)i Jo(ann)is et Mariæ Moentjens
f(ili)a Jo(ann)is amb(orum) ex Dronghen, conj(ugum) natam hodie mane
hora 3ia suscept(ores) Jo(ann)es Vlerick et Livina Dobbelaere
fr(ater) Gilbertus Neyt Vivepastor in Dronghen
> Tijdens dezelfde epidemieperiode is er verder te Vinderhoute nog de volgende begrafenis geweest:

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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5. op 17 januari 1770 Livina Mestdag te Vinderhoute

Die 17° jan(uarii) 1770 sepulta est in cæmeterio ex Drongen
Livina mestdag uxor philippi Verbauwen
ætatis sue anno 69
J(oannes) Bap(tis)ta Van Lerberghe pastor

Vrij vertaald:
Op 17 januari 1770 werd begraven op het kerkhof
Livina Mestdag, echtgenote van Philippe Verbauwen uit Drongen
in de leeftijd van 69 jaren
J(pannes) Bap(tis)ta Van Lerberghe, pastoor
(Was pastoor te Vinderhoute van 1768 tot 1812).

6. te Mariakerke werd een geboorte van een tweeling en tevens een overlijden in
de parochieregister ingeschreven.
>- op 7 januari 1770, geboorte van een tweeling: Maria-Anna en Theresia De
Smet

Anno 1770 die 7 januarÿ infrascriptús
Baptizavi súb conditione (a maria magd[alena]
De paúw obstetrice baptizatas)
Mariam Annam et Theresiam filias
geminas Livini De Smet et Mariæ annæ
De Wúlf conjúgúm ex parochia (geschrapt:de)
Trúnchiensi, Mariam Annam natam
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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circa primam de nocte súsceperúnt
Carolús De Wúlf et Maria Anna D'haese
Theresiam natam circa secúndam súsceperúnt Andreas Joannes Van Damme
et Anna Mariæ Heÿ.
J. van der smissen pastor 1770

(Jan van der Smissen was pastoor te Mariakerke van 1749 tot 1773)
Na zes dagen overleed één van de tweelingen te Drongen maar werd te Mariakerke begraven.

Anno 1770
Die 13 janúarÿ sepúlta est Maria Anna
una ex gemellis filiabús Livini De Smet et
Mariæ Joannæ De Wúlf ex parochia Trúnchiniensi ætatis suæ die 6ta
J. Van Der Smessen pastor 1770

Maar ook in de parochieregisters van Drongen vinden we de bevestiging.

1770
13a jan(ua)ry 1770 obiit Maria Anna una ex gemellis filiabus
Livini De Smet et Mariæ Jo(ann)æ De Wulf ætat(is): 6 dierum et sepulta in
Mariakercke.

In dezelfde parochieregisters van Drongen vinden we nog andere overlijdens van
inwoners van Drongen, o.a. een begraving in Baarle en één in Sint-MartensLeerne.
>-18 jan(ua)ry 1770 obiit Maria Judoca f(ili)a Petri Martens et Jo(ann)æ Bernardæ
Dobbelaere, ætat(is) 4 hebd(omadarum) et sepulta in Leerne S(anc)ti Martini
>-13 a jan(ua)ry 1770 obiit Carolus f(iliu)s Petri Mortier ætat(is) 4 ann(orum) et
sepultus in Baerle

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Besluit:

In dit verhaal kwamen vijf verschillende parochies in aanmerking om een volledige historische
weergave te beschrijven. Vijf parochies betekende ook dat vijf pastoors hun verantwoordelijkheid
moesten opnemen tegenover de bevolking.
-In Baarle was het A. de l'Epée, pastoor van 1745 tot 1779.
-In Drongen, de parochie die centraal staat in dit verhaal, was Ludolf de Sagher, pastoor van 1750
tot 1780.
-In Mariakerke hadden wij Jan van der Smessen, pastoor van 1749 tot 1773.
-In Vinderhoute was het Joannes Baptiste van Lerberghe die pastoor was van 1768 tot 1812.
-En tenslotte te Sint-Martens-Leerne, K. van Ongheval die er pastoor was van 1765 tot 1793.
Dit is maar één van de vele voorbeelden waarmee een vorser geconfronteerd kan worden bij een
epidemie of oorlog. Zulke toestanden zijn ook een deel van de kleine geschiedenis die vele families
konden meemaken. Het mag gezegd worden dat er historisch veel evenementen voorkwamen die
de genealogisch opzoekingen kunnen beïnvloeden.
----------------------------------------------

Bronnen:
- Akten uit de parochieregisters van Baarle, Drongen, Mariakerke en Vinderhoute.
- “Bijdragen tot de geschiedenis van de veeteelt in Vlaanderen, inzonderheid tot de geschiedenis
van de runderpest, 1769-1785”, door R. De Herdt (1970).
- Spiegel Historiael, maandblad voor geschiedenis en archeologie, 1966, jg. I p. 69: "De veepest in
Nederland in de achttiende eeuw", door J.A. Faber.
- Heem- en Geschiedkundige Kring Jan Broeckaert, tijdschrift Wetteren jg. 1986 nr. 4, p. 12,
"Rundveepest in Laarne, 1769-1786", door Erik L. Schepens.
- Heem- en Geschiedkundige Kring Jan Broeckaert, tijdschrift Wetteren jg. 1987 nr. 2, p. 9, "Laerne, den 16en maerte 1770", door G. Van der Moere.

2- Weerspreuken uit de boerenkalender van onze voorouders
Wij kennen de maanden van het jaar, maar
kennen wij nog de oude, volkse benamingen,
anders dan de Latijnse?
Oude benamingen voor de maand januari:
laumaent (van 1201 tot 1250), loumaent (1634),
lauwe, louwe, louwmaand, haardmaent, hardemaent, kluchmaent, klaagmaent, looimaent, ijsmaent, vuurmaand, wolfsmaent en wintermaent.
Louwmaand wordt verklaard als looimaand, louwen = looien.

door Xavier De Schryver

Het zijn maandnamen die de levensloop van onze
voorouders bevatten, getuigen van hun ervaringen doorheen de kring van het jaar. Deze ervaringen bevatten hun angsten en hun nederigheid jegens de natuur, maar ook hun geluk en overwinning op de doorstane jaargetijden.
Onze voorouders leefden grotendeels van de landbouw. Daarom kenmerken de oude
volksnamen voor de maanden heel wat van hun landbouwwerkzaamheden alsook de
daarmee gepaard gaande weersverwachtingen. Doorheen de tijd werden meerdere namen
gegeven aan de verscheidene maanden, naargelang de landbouwhandelingen, die verschillend van streek tot streek. Daarom bijvoorbeeld dat men zowel juli als augustus als oogstmaand kon aanduiden. Niettemin zijn de onderstaande maandnamen doorgaans gelijklopend voor elke streek in onze Lage Landen.
De taal die gesproken werd van ruwweg 1200 tot 1500, wordt Middel-Nederlands genoemd. De Nieuw-Nederlandse periode begint vanaf 1500.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Januari: lauw- (louw-) of sneeuwmaand

De Latijnse benaming komt van Janus, de god van het begin en einde, die zich op het komende richt zonder de aandacht voor het vergane te verliezen. De meest gebruikelijke oude benaming voor januari is louwmaand. Aan louw(en) worden allerlei etymologieën toegekend, de meest waarschijnlijke verklaring is dat het als nevenvorm van (leer)looien
moet geïnterpreteerd worden: Tijdens de louwmaand werd het leer gelooid na het slachten van vee in de slachtmaand.
In deze tijd van weercomputers en satelietfoto's, blijken oude weerspreuken van vroeger
steeds meer waarheid te bevatten.

In de louwmaand mag het vriezen,
de stenen uit de grond.
De boer en zal niet kniezen
maar vindt dat heel gezond.
Nieuwjaarsnacht schoon en klaar
beduidt een vruchtbaar jaar.
Zonneschijn op nieuwjaarsdag
betekent dat je veel appelen verwachten mag.
Bronnen:
-“Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen, met de weerspreuken”, verzameld door
A.M.Heidt.
-“Groot Etymologisch woordenboek van Dale, de herkomst van onze woorden”.
-“Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land”, door M. Broeckhove.
-“De weerkalender volgens eeuwenoude spreuken”, door Johan Verschuuren.

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

3-

NIEUWSFLITS
Index van verschenen artikelen in 2014.

Nr. 18- januari 2014:
-Computerprogramma Aldfaer, deel 5 "Groepen".
-Uit welke streek en welk jaar komt deze akte?
-Onze weerspreuken voor de louwmaand (januari).
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Nr. 19- februari 2014:
-In memoriam Roger Poelman, ere-voorzitter Heemkundige kring "De Oost-Oudburg".
-Computerprogramma Aldfaer, deel 6 "Export naar Excel".
-Oude weerspreuken en de geschiedenis van onze kalender, voor de sprokkelmaand (februari).

-Wie was Numa Pompilius?
-Huwelijken tijdens de Franse republiek te Wachtebeke in 1805.

Extra editie februari 2014:
-Overlijden van onze medestichter en bezieler August De Baets op 14 februari 2014.
Nr. 20- maart 2014:
-Tweede samenkomst van de vrijwilligers van het documentatiecentrum te Melle.
-Onze nieuwe webstek is geboren!
-Computerprogramma Aldfaer, deel 7 “toevoegen: getuigen bij geboorte, huwelijk en overlijden”.
-Overlijden van een onwettig kind te Zeveneken in 1847.
-Oude akten raadplegen via "GenVer".
-Oude weerspreuken van onze voorouders: ackermaent of lentemaand (maart).
-Overlijden van een trouwe medewerker, Noël Vanrolleghem op 16 februari 2014.
Nr. 21- april 2014:
-Vragen over het computerprogramma "Aldfaer".
-Reactie op "geboorte van een onwettig kind".
-Het Latijn voor de naamgeving van parochies en gemeenten.
-Oude weerspreuk voor de grasmaand (april).
-Regels raadpleging bevolkings- en vreemdelingenregisters gewijzigd.
Nr. 22- mei 2014:
-Familiekunde Vlaanderen vzw viert zijn 50-jarig bestaan.
-Reacties op voorgaande artikelen.
-Gedoopt onder voorbehoud (sub conditione)?
-Oude weerspreuken voor de bloeymaent (mei).
-Familiekunde Vlaanderen vzw, 49ste nationaal congres.
-Oude rituelen bij onze voorouders die verloren gegaan zijn: kerkgang!
-Oude weerspreuken voor de braekmaent (juni).
Nr. 24- juli 2014:
-In onze bibliotheek DC/Melle, rubriek 002: ambachten en beroepen.
-GenVer is niet meer, zie "www.zoekakten.nl" met lijst van de raadpleegbare gemeenten.
-Oude weerspreuken voor de hooimaent (juli).
-GENEA-VLAANDEREN, aan te bevelen genealogische & heemkundige activiteiten.
Nr. 25- augustus 2014:
-Computerprogramma Aldfaer, deel 8 “Sneltoetsen”.
-In Amerika geboren (1875), in Melle overleden (1918).
-Weerspreuken voor de oogstmaand (augustus).
-GENEA-VLAANDEREN, aan te bevelen genealogische & heemkundige activiteiten.
Nr. 26- september 2014:
-Drie overlijdens op 5 dagen in hetzelfde gezin, Nazareth 1782.
-Wie was "Van rockolfing" heer van Nazareth en schepen van Gent?
-Weerspreuken voor de herfstmaand (september).
-GENEA-VLAANDEREN, aan te bevelen genealogische & heemkundige activiteiten.
Nr. 27- oktober 2014:
-Computerprogramma Aldfaer, deel 9 “Opstarten stamboom”.
-De Franse republikeinse kalender van 1792 tot 1806.
-Weerspreuken voor de zaaimaand of wijnmaand (oktober).
-GENEA-VLAANDEREN, aan te bevelen genealogische & heemkundige activiteiten.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Nr. 28- november 2014:
-Enkele gratis webstekken in Frankrijk.
-Oosteeklo 1766, Pauselijke dispensatie voor een huwelijk.
-Oude weerspreuk voor de jachtmaand (november).
-GENEA-VLAANDEREN, aan te bevelen genealogische & heemkundige activiteiten.
Nr. 29- december 2014:
- Computerprogramma Aldfaer, deel 10 “Stamboom uitwerken”.
- Is er een koning overleden in Kalken?
- Oude weerspreuken over de duystermaand (december).
- Het ontstaan van de gemeente Beervelde (vragen van lezers).
- Vrouwelijk stemrecht (nationale verkiezingen) pas in 1948.
-GENEA-VLAANDEREN, aan te bevelen genealogische & heemkundige activiteiten

-------------======

======-------------

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 financiële schenkers: alsook aan enkele anonieme schenkers.
Een hartelijke dank ook aan de volgende schenkers:
Doodsprentjes en doodsbrieven:
Brigitte Verwest (Lochristi), André Caboor (Evergem), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake),
Elyane François (Oosterzele), Huguette Boddaert (Gentbrugge), Ivan Burggraeve (Lochristi), Luc De
Ruyver (Kalken), Luc Vlerick (Zwijnaarde), Peter Mortier (Melle), Rita Vander Linden (Lochristi) en
Werner Callebout (Gentbrugge).
Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake).
Boeken en kranten:
"De Eerste Wereldoorlog op grondgebied Quatrecht", door Rolande Van Heden (2014), geschonken door de auteur zelf.
"Lovendegem, Vinderhoute en de Eerste Wereldoorlog", door Daniël De Baets, Jean-Pierre Van
Den Sande en Gerard Vanvooren. Geschonken door Daniël De Baets (Lovendegem).
Jaarboek 1970 van het Bisdom Gent, Geschonken door Guido e Munter (Merelbeke)
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten & huwelijken,
priesterwijding, communieprentjes, jaarbidprentjes, enz…):
Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Elyane François (Oosterzele) en Huguette Boddaert (Gentbrugge).

5- Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
Boeken
DRONGEN: (Sint-Gerolfparochie) dopen 1617-1803, door Francine De Paepe.
In totaal werden er 18.360 akten genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen en 160 p.
opmerkingen. In totaal 768 pagina’s.
DRONGEN: (Sint-Gerolfparochie) huwelijken 1628-1803, door Francine De Paepe..
In totaal werden er 4167 trouwakten (matrimonium) en 2209 ondertrouwen (sponsalia) genoteerd in alfabetische volgorde op naam van de man alsook werd er een afzonderlijke lijst op de
naam van de bruid bijgevoegd, in totaal 472 pagina’s.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Tijdschriften
DE RODE LEEUW, Contactorgaan van Familiekunde Vlaanderen-Provincie Limburg. jg 45, nr. 4.
Driemaandelijks tijdschrift voor familiegeschiedenis. >Thema:
- Erfnaam en familienaam in Grote-brogel en omstreken (blz. 97-107).
- De 'correcte' geboortedatum vinden is soms niet zo eenvoudig! (blz. 51).
- Een geval van maagdenroof. (blz. 55-56).
Familiekunde Vlaanderen-regio Vlaamse Ardennen, Periodiek tijdschrift, 22 jg. 2014, nr. 49.
>Thema: - Over het Gratierecht in het zestiende eeuwse Vlaanderen. door Edgard Van Droogenbroeck.
- De website "Genealogie van A tot Z"
Familiekunde Vlaanderen-regio Deinze "Leiestam", Tweemaandelijks tijdschrift, 22 jg. 2014, nr. 5.
> Thema: - Overzicht van de sites voor het opzoeken van akten, www.zoekakten.nl , zie ook
www.familiekundedeinze.be en www.arch.arch.be
Ghendtsche Tydinghen, Tweemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige en Historische Kring
Gent v.z.w. 43 jg., 2014, nr 6 > Thema:
- Spionroostertjes in het Klein Begfijnhof, door Armand Heins.
- Jean-Baptiste Schoutheet (1735-1806), Dendermonds-Gentse notabele op de drempel van een
nieuw tijdperk. door Danny Mattens.
- De eerste koffiehuizen, door Daniël Van Ryssel en Luc Devriese.
- Zonderling Gentse plaatsnamen: Jooremaaie, door Luc Devriese
- Minder bekende of verdwenen locaties in Gent, door Daniël Van Ryssel.
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, Jaarboek 51 van 2014. > Thema:
- Pierre-Bernard Van Acker, burgemeester van Lochristi van 1921 tot 1934, door Adhémar Van Acker.
- Henri Van Cleemputte, burgemeester van Sint-Amandsberg, 1908-1922, door Frederik Vanderstraeten en Maurice Vollaert.
- Muziekgroep Zacht geweld. Terugblik op een Gents Free Jazz Groep, door Patrick Viaene.
- Het galgenveld op de Muide; Van gruwelplek tot rustige woonbuurt, door Luc Devriese.
- Vijftig jaar archeologisch onderzoek op het Eenbeekeinde, door Adelheid De Logi.
- De 'Kerkenakker' en het 'Goed ter Galeiden' op het eenbeekeinde te Destelbergen, door Maria De
Groote.
- Het oorlogsmonument 1914-1918 te Sint-Amandsberg, door Geert Geers.
- De dodelijke oorlogsslachtoffers 1914-1918 van Lochristi, Zaffelare, Zeveneken en Beervelde,
door Bert Vervaet.

Werkgroep Genealogie Melle vzw
6- Publicaties van bronbewerkingen door ons eigen auteurs

-> Boeken te koop: nieuwe uitgaven van de Werkgroep Genealogie Melle vzw
LAARNE: Staten van Goed, 1679 - 1712, door Marcel Meys, voorzitter Castellum, Vereniging
voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne. Derde deel van de staten van goed van Laarne
(bundels 252 tot 262) en Wezenrekeningen (bundels 308-311), in totaal 238 staten en rekeningen. In dit derde deel 1679-1712 werd het onroerend goed volledig geïnventariseerd. Ook alle
verwanten: grootouders, ooms, tantes en voogden werden er opgetekend. Zowel baten als de
schulden worden in detail weergegeven. In totaal 255 p. voor slechts 20,00 Euro.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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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.
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.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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-> 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.
DESTELDONK (Onze Lieve Vrouw) Parochieregisters dopen, trouwen en begrafenissen
van 1611 tot 1796, op dezelfde CD:
MENDONK (Sint Bavo) Dopen, trouwen en begrafenissen van 1611 tot 1621 en dopen,
trouwen en begrafenissen van 1647 tot 1796.

Vestigingsplaats: Brusselsesteenweg 393, 9090 Melle
Een genealogische vereniging met 1150 abonnementen op het gratis maandelijks
digitaal tijdschrift "Nieuwsflits".
Voorzitter: Luc De Ruyver, Kalken
lucderuyver@skynet.be

Mededeling:

Wij zoeken:
-diverse vrijwilligers die ons kunnen helpen bij het verwerken van de documenten en de
voorwerpen in het museum.
-ook mensen die deze gegevens willen invoeren op de computer.
-enkele mensen die bereid zijn om gedurende de openingsuren aanwezig te zijn om het
publiek te helpen.
-een organisatorisch talent om het materiaal weg te bergen en in de beste omstandigheden te bewaren
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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7-

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

Kalenderactiviteiten, januari 2015:
Dinsdag 3 maart om 20 uur, Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze,
Voordracht in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, Gentpoortstraat 1, 9800 Deinze. Ingang Markt.
"Migratie" door mevrouw Saartje Vanden Borre, historica KU Leuven
Dinsdagen 27 jan, 24 feb, 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni, 29 sept, 27 okt, en 24
nov 2015. "Opsporing verzocht: mijn voorouders". (telkens van 14 uur tot
16 uur in het stadsarchief van Deinze)

Gemeentelijk Museum Destelbergen vzw
werkingsadres: Dendermondesteenweg 432 te Destelbergen.
Mededeling:
Doel: De plaatselijk geschiedenis vast te leggen door middel van documenten en voorwerpen in een archief en museum. Jaarlijks over een of ander passend onderwerp een tentoonstelling maken, dit ter gelegenheid van de kermis in augustus.
Contact:
Voorzitter Patrick Williame Bijlokestraat te Destelbergen
Ondervoorzitter: Louis Gevaert, Izegrimhof 9 te Destelbergen
Contact: 09/228.73.658, louis.gevaert@dsmg.be
Zoekt:
-diverse vrijwilligers die helpen bij het verwerken van de documenten en de voorwerpen in
het museum.
-ook mensen die deze gegevens willen invoeren op de computer.
-enkele mensen die bereid zijn om gedurende de openingsuren aanwezig te zijn om het
publiek te helpen.
-een organisatorisch talent om het materiaal weg te bergen en in de beste omstandigheden te bewaren.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw

17

Nieuwsflits, nr. 30 (januari) 2015

De Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, vzw
Vestigingsplaats: Groot Begijnhof 46, 9040 Sint-Amandsberg
Een vereniging met 470 leden en 570 abonnementen op het driemaandelijks tijdschrift.
Voorzitter: Louis Gevaert, Izegrimhof 9, te Destelbergen, louis.Gevaert@dsmg.be
Mededeling:
Zoekt:
-Hulp bij het werk van de webmaster.
-Bestuursleden die helpen bij het praktisch organiseren van een 8-tal activiteiten, zaal bestellen, zaal klaarmaken, enz…
-Bestuursleden met interesse voor plaatselijke geschiedenis die bereid zijn om hun opzoekingen te laten publiceren in ons tijdschrift of jaarboek.
-Bemanning van verkoopsstand jaarboeken te Destelbergen, Heusden, Oostakker, Gent.
-Ledenwerving
-Vormgever en onderhoud van de Nieuwsbrieven, lijst email-adressen bijhouden, enz…
-Archiefvormer van de vereniging en het digitaliseren ervan.
-Verzamelen van het streekgebonden nieuws uit kranten, tijdschriften, blogs, enz…
-Bezorgen van het Jaarboek ten huize van de leden in de 2de helft van december.

DSMG
een bron van
informatie
Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling, vzw
Vestigingsplaats: Groot Begijnhof ,46, 9040 Sint-Amandsberg
Voorzitter: Bert Vervaet, bert.vervaet@dsmg.be
Ondervoorzitter: Louis Gevaert, Izegrimhof 9 te Destelbergen, louis.Gevaert@dsmg.be
Wij bieden u:
-Een gezellige bende, een plaats waar je gemakkelijk sociale contacten legt.
-Waar je spelenderwijs uw kennis kan verruimen en als je het wilt zelf verder ontwikkelt.
Zoekt ter aanvulling van onze huidige ploeg vrijwilligers:
-Webmaster om een website up-to-date te houden alsook iemand die een tiental PC's in
het documentatiecentrum bedrijfszeker kan houden, alle bestanden veilig kan back-up-en,
de medewerkers op de hoogte kan houden hoe ze veilig op het netwerk kunnen werken.
-Wij zoeken ook diverse mensen die gegevens digitaal helpen verwerken via Excell of Acces in een databank.
-Bibliotheekwerk: boeken ordenen, nummeren, inschrijven …

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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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 fotokopievorm inzien en de bewerkte registers van Adegem, Maldegem, Middelburg (gedeeltelijk), Oostwinkel, Sint-Laureins, Sint-Margriete en Waterland-Oudeman raadplegen.

8- Allerlei

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

EEN WAARDEVOLLE CURSUS :

STAD VAN VROUWEN
OVER BEGIJNEN EN BEGIJNHOVEN
-

Vrouwelijke kracht in de middeleeuwen
Ketterij en mystiek van vrouwen
De begijnhoven : een uniek fenomeen

Je vindt ze in heel wat Vlaamse steden: de pittoreske ommuurde begijnhoven met de typische rijhuisjes rond een centrale kerk. Die begijnhoven ontstonden in de middeleeuwen,
toen het nog ondenkbaar was dat vrouwen alleenstaand waren, laat staan carrière maakten. Daarom beslisten groepen vrouwen om samen te wonen. Ze gingen daarbij ook op
zoek naar een persoonlijke vorm van spiritualiteit, al dan niet gesteund door de Kerk.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Mieke Felix legt uit hoe de begijnen in de Nederlanden
erin slaagden om hun unieke samenlevingsvorm
aanvaardbaar en respectabel te maken en hoe ze hun
stadjes-in-de-stad uitbouwden. Elders in Europa werd de
beweging verdacht gemaakt en uitgeroeid. Een boeiende
cursusreeks over vrouwen die koppig hun eigen weg gingen.
EXTRA : Er is een facultatieve daguitstap o.l.v. Mieke
Felix naar het Klein-, het Oud- en het Groot-Begijnhof in
Gent , en dit op maandag 2 maart 2015 van 10 tot 17
uur. Een warme lunch is inbegrepen.

De cursus gaat door op maandag 26 januari, 2, 9 en 23 februari 2015, telkens van 14 tot 16 uur.
Locatie : Vormingscentrum Guislain, J. Guislainstraat 43 9000 Gent (halte tram 1).
In de cursus is een syllabus en koffie inbegrepen.
De deelnameprijs zonder uitstap is € 55 - € 49 (voor Davidsfondsleden). Mét uitstap :
€ 80 - € 74 (voor Davidsfondsleden) – uiteraard lunch inbegrepen.
Wie is Mieke Felix ? Ze studeerde toneel- en voordrachtkunst in Antwerpen, kunstgeschiedenis in Gent en theologie in
Leuven. Ze is docente in het vormingswerk voor volwassenen
en behandelt vooral de culturele geschiedenis van de middeleeuwen, met een speciale focus op het leven en denken van
religieuze minderheden.
Dit is een organisatie van Davidsfonds Academie (Leuven) in
samenwerking met Davidsfonds regio Gent.
Inschrijvingen en inlichtingen : Davidsfonds Academie ( 016/310670) of Lucien
Van Laere ( 09/3283759)
-------------------------------------------------------

Het Rijksarchief te Gent verhuist de komende maanden 26 kilometer archief!
Bericht van 20/11/2014: “Onze gebouwen en leeszalen - Rijksarchief te Gent - Rijksarchief te Beveren”.

Voordat het Rijksarchief te Gent de deuren van de nieuwbouw in de Bagattenstraat voor het publiek
kan openen, staan er twee fikse verhuisoperaties op stapel. Vanuit het Rijksarchief te Beveren moet 19
km archief naar Gent verhuizen. In het Geeraard de Duivelsteen, de huidige locatie van het Rijksarchief te Gent, wacht 7 km archief op transport. Tegen april 2015 zal de hele verhuisoperatie achter de
rug zijn.
In de nieuwbouw in de Bagattenstraat worden alle Oost-Vlaamse archieven uit het Rijksarchief gecentraliseerd: een prima zaak voor studenten en onderzoekers!
Het nieuwe gebouw van het Rijksarchief te Gent kan niet minder dan 40 km archief herbergen.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Gevolgen voor de raadpleegbaarheid van de archiefbestanden
Het Rijksarchief te Gent sluit op 8 december 2014 definitief de deuren van het Geeraard de Duivelsteen. Tot de
heropening van het nieuwe Rijksarchief in de Bagattenstraat begin april 2015 zijn de archieven niet raadpleegbaar.
De Oost-Vlaamse archieven uit het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren die naar Gent verhuizen, zijn vanaf 1 januari
2015 niet meer raadpleegbaar.
Onderzoekers kunnen contact opnemen met het Rijksarchief te Gent voor verdere vragen over de raadpleegbaarheid van de bestanden.
We beseffen dat deze verhuisoperatie de nodige ongemakken voor onze lezers met zich zal meebrengen. Om de verhuisoperatie vlot en snel te laten verlopen zijn
we echter genoodzaakt de raadpleegbaarheid van de collecties tijdelijk te beperken.
We houden u op de hoogte van de vorderingen van de verhuisoperatie!
http://www.arch.be/index.php?l=nl

Webstek

"erfgoedmelle"

http://www.erfgoedmelle.be

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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9- Openingsdagen en -uren van het Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum te Melle voor het jaar 2015
Onze 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 2015
-woensdag 24 december 2014 t.e.m. zondag 4 januari
2015 (kerst- en nieuwjaarsperiode)
-uitzonderlijk op 14 maart 2015: Nationaal Congres van Familiekunde
Vlaanderen vzw te Antwerpen
-maandag 6 april (Paasmaandag)
-zaterdag 23 mei (Pinksterweekend)
-maandag 25 mei (tweede Pinksteren)

geheel de maanden juli en augustus
-maandag 2 november (Allerzielen)
-woensdag 11 november (Wapenstilstand)
-donderdag 24 december 2015 t.e.m. zondag 3 januari
2016 (kerst- en nieuwjaarsperiode)
Het documentatiecentrum wordt enkel op de tweede en de vierde zaterdag van
de maand opengehouden in de voormiddag van 9 tot 12 uur.
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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