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1- Begraafplaatsen als bron voor familiegeschiedenis
Door Xavier De Schryver
Bij een wandeling op een rustige begraafplaats is er heel wat te beleven aan de hand van
de opschriften die op elk graf te lezen staan.
Maar opletten voor addertjes onder het gras!
Als wij alles mogen geloven wat wij lezen zoals op bijgaande foto, dan stellen wij ons verschillende
vragen: geboren in 1939 en reeds bij de "Oud-Strijders van 1940-1945" vermeld?
Met welk geweer is hij ten oorlog vertrokken
op de leeftijd van amper één jaar?
En nog beter: hij was pas 18 jaar toen hij
overleed in 1957 en reeds gehuwd. Toch
jong om een weduwe achter te laten. Wie
doet het beter?
De werkelijkheid is totaal anders. Door
de weersomstandigheden was deze grafsteen ernstig beschadigd en onleesbaar geworden. De letters waren totaal verdwenen.
Zo zouden de vorsers in familiekunde onvrijwillig op een dwaalspoor kunnen geraken.
Een goede ziel trachtte de tekst weer leesbaar te maken en zonder de juiste opgave
te kennen, met dit als resultaat, zoals u
kunt zien op deze foto.
Enig onderzoek in de archieven was noodzakelijk om de juistheid te achterhalen en dit bracht ons
op een heel ander spoor.
We veronderstellen dat deze jongen in Heusden geboren of woonachtig was, daar hij op deze begraafplaats ligt. Hij had evengoed uit een andere gemeente afkomstig kunnen zijn en in Heusden
wonen? In het Rijksarchief vonden we al snel zijn spoor.
Isidoor Impens was wel degelijk geboren te Heusden op 23 mei 1889 en volgens zijn grafsteen niet
in 1939. De eerste "8" werd een "9" en de tweede "8" werd een "3". Hij overleed wel degelijk op 22
oktober 1957.
Zijn geboorte akte:
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N° 41, Impens
In 't jaar achttien honderd negen en tachentig den vijfentwinstigsten Mei
om tien ure voormiddag voor ons Julien Barens, schepen gedelegeerden amb
tenaar van den burgerlijken stand der gemeente Heusden rechterlijk arrondissement Gent, provincie Oostvlaanderen is verschenen Leopold Impens
oud vijf en twintig jaren steenbakkerswerkman, wonende in deze gemeente wijk Dorp, denwelken ons heeft vertoond een kind van het mannelijk geslacht alhier geboren den drij en twintigsten Mei om vier ure namidag
van hem verklaarder en van Marie Rosalie Rogiers, oud zeven twintig
jaren huishoudster, zijne huisvrouw, en waaraan hij verklaard heeft te willen
geven den voornaam van Isidoor. De voornoemde verklaring en vertooning gedaan in tegenwoordigheid van Leopold Van Damme, oud vier en
veertig jaren, veldwachter en Seraphin Strobbe, oud vier en zeventig jaren
landbouwer, beide wonende te Heusden, aanzochte getuigen die deze met ons na
gedane voorlezing hebben getekend den vader verklaarde door ongeleerdheid niet te konnen naamtekenen.
Hij was de zoon van Leopold Impens en Rogiest Maria Rosalia, beiden uit Heusden.
Wat het huwelijk van Isidoor betreft, ontbrak ook een deel. Hij was tweemaal gehuwd.
Het eerste huwelijk had plaats te Gentbrugge op 11 maart 1921 met Mussche Maria. Van deze
persoon was niets meer te vinden. Waar ze overleed is voor het ogenblik niet geweten.
Later huwde hij een tweede maal. Zijn nieuwe bruid was Fasseur Adolphine, zoals vermeld op zijn
grafsteen, zij was afkomstig van Arleux (Frankrijk). Deze gemeente ligt rechts van Arras en ten
zuiden van Douai. Zij was er geboren op 15 november 1898. Zij werd
in Heusden ingeschreven op 19 oktober 1949 en waarschijnlijk rond
deze datum gehuwd. Na het overlijden van Isidoor, huwde zij met Nevejans Gustaaf, en overleed te Veurne op 20/07/1980 in de leeftijd
van 82 jaren.
Isidoor was wel degelijk een oud-strijder van Wereloorlog I, maar een
neef van hem (beide moeders waren zusters) heeft het minder goed
gehad.
In een lijst der door de Duitsers verplicht tewerkgestelden in Frankrijk,
vinden wij hem terug: Impens Carolus Ludovicus, geboren te
Heusden op 24 november 1895 en overleden te Merelbeke op 19 april
1917 in de leeftijd van 21 jaren. Hij was de zoon van een andere Isidoor IMPENS gehuwd met Ida Maria ROGIEST, zuster van Marie
Rosalie ROGIEST.
Hier volgt de geboorteakte van Charles Louis IMPENS:
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november N° 103, IMPENS
Het jaar achttien honderd vijf en negentig, de vijf en twintigsten november, om vier uren
namiddag, voor ons Julien Beerens, schepen gedelegeerd
ambtenaar van den burgerlijken stand van Heusden, (arrondissement Gent), is verschenen
Isidore IMPENS, oud zeven en dertig jaren fabriekwerker, wonende te
Heusden wijk Melhoek
dewelke ons heeft verklaard dat den vier en twintigsten november twee ure namiddag in deze
gemeente geboren is een kind van het mannelijk geslacht, van hem verklaarder en van
Ida Marie ROGIEST, oud dertig jaren huishoudster, zijn huisvrouw
Welk kind hij vertoond en waaraan hij heeft verklaard te geven de voornamen van
Charles Louis, Deze verklaring en vertooning gedaan in bijzijn van
Edgard Rubbens, oud een en dertig jaren, gemeentesekretaris en Seraphin
Strobbe, oud twee en tachentig jaren, landbouwer, beide wonende te
Heusden, aanzochte getuigen die deze met ons, na voorlezing, hebben geteekend, den vader verklaarde door ongeleerdheid niet te konnen naamtekenen.
Conclusie: grafmonumenten kunnen een grote dienst bewijzen aan onze vorsers om de kaap van
de laatste honderd jaar te overbruggen. Eens deze periode voorbij is, kan men via het internet verder werken. Voor wat de burgerlijke stand tot 1796 betreft kan men informatie terug vinden op
www.zoekakten.nl (zie onze Nieuwsflits van juli 2014). Deze is vrij toegankelijk en gemakkelijk te
bereiken, zonder inloggen of inschrijving.
Ook op de site van het Rijksarchief kan men zowel de parochieregisters als de burgerlijke stand
raadplegen. Verlies niet uit het oog dat het ancien regime eindigt rond 1796 met het invoeren van
de burgerlijke stand. Er kunnen wat haperingen zijn in de overgang van deze periode. Vele registers
zijn verloren gegaan door allerlei omstandigheden.
Veel succes!

2- WEGWIJS in de STATEN van GOED
van het LAND VAN RODE
Gontran Ervynck
Het Land van Rode was onder het Ancien Regime een relatief belangrijk markizaat, het was
een van de vijf baanderijen van het Land van Aalst en omvatte 17 parochies. Wie genealogisch onderzoek doet in de streek ten Zuid-Oosten van Gent komt vroeg of laat terecht in één
of meer van deze parochies en stelt zich de vraag "waar vind ik de staten van goed ?"
Het antwoord op deze vraag blijkt niet voor de hand te liggen. Men denkt in de eerste plaats
aan het Rijksarchief te Gent waar inderdaad een fonds genoemd Land van Rode bewaard
wordt maar de ondervinding leert alras dat dit fonds zeker niet alle 17 parochies omvat. Er
zijn nog meer fondsen die het onderzoeken waard zijn. Bovendien, bij nader inzicht blijkt dat
de registers en bundels in deze fondsen een mengeling bevatten van staten van goed uit verschillende parochies en dat het praktisch onmogelijk is in de organisatie ervan een klaar overzicht te verkrijgen. Deze verwarring is niet te wijten aan een gebrekkige inventarisatie van de
fondsen die reeds tientallen jaren (en meer) oud is, men mag zeggen dat de archivarissen er
het beste van gemaakt hebben. Wanneer men de verschillende archiefnummers één voor één
inziet krijgt men de indruk dat de verwarring veroorzaakt werd door de manier waarop de
griffiers van het Ancien Regime de stukken geregistreerd hebben. De hoofdgriffier van het
Land van Rode schijnt veel staten van goed laten kopiëren hebben in zijn eigen registers en
het origineel al dan niet teruggestuurd te hebben naar de vierschaar waar de staat gepasseerd werd. Het is niet altijd duidelijk in welk register de kopie gemaakt werd, misschien vergat men soms wel een kopie te maken ? De organisatie van de registers geeft een verwarde
indruk en men kan de zoekers slechts de raad geven zo veel mogelijk fondsen in te zien.
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Om enige klaarheid te brengen in deze verwarring hebben we de belangrijkste gegevens verzameld in onderstaand artikel, gezien vanuit drie opties: (1) de fondsen in het Rijksarchief te
Gent; (2) de bewerkingen van deze fondsen aanwezig in het Documentatiecentrum te Melle;
(3) enkele publicaties in lokale tijdschriften.

1 FONDSEN IN HET RIJKSARCHIEF TE GENT
1.1

Fonds Land van Rode, met Balegem, Moortsele, Scheldewindeke (inventaris 112)

Men vindt staten van goed in de nummers 181 t.e.m. 319/Bis (registers of bundels) van
inventaris 112. De inhoud ervan kan als volgt samengevat worden:
(a) Drie algemene registers die betrekking hebben op gans het Land van Rode
Invent.112 Periode
Reg. 181
1616-1622
182
1622-1627 (met onregelmatige foliering)
183
1627-1640 ( idem )
De griffier heeft in de registers 181-183 allerlei akten, meestal staten van goed, van diverse
vierscharen uit het land van Rode samengebracht. Er zijn akten uit de parochies Gontrode,
Wiendeke, Munte, zelfs uit Melle en Gentbrugge e.a. In registers nrs. 181 en nr.182 staat
dikwijls in de marge de naam van een parochie. Dit is een verwijzing naar de schepenbank
waar de staat gepasseerd werd.
(b) 14 registers met nrs. 184-197 (1708-1796) die staten van goed van Balegem, Moortsele en
Scheldewindeke bevatten.
(c) 123 bundels (1620-1803) vanaf nr. 198 t.e.m. nr. 319/Bis, die weer betrekking hebben op
het Land van Rode (algemeen) zoals onder (a).
(d) Er is ook nog register nr. 326 (1602-1605) dat wettelijke passeringen en ook staten van goed
bevat.
1.2

Fonds Bottelare, Schelderode, Munte, Makegem (inventaris 107/B)

Makegem was een nogal afgelegen gehucht van Schelderode ervan gescheiden door een bos,
maar behoorde kerkelijk tot de parochie Baaigem.
Dit fonds omvat 117 nummers, men vindt staten van goed in de nrs. 50-57:
nr.50
nr.51
nr.52
nr.53
nr.54
nr.55
nr.56
nr.57
1.3

1776-1780
1781-1789
1647-1686
1724-1768
1770-1779
1781
1782-1788
1789-1796 en 1803

register
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel

Fonds Landskouter & Gontrode (inventaris 086/A)

Men vindt staten van goed in de nummers 3-7 (registers) en nr.8 (bundel). Hier geldt ook wat
gezegd wordt in § 1.1 (inventaris 112) onder (a). De griffier heeft allerlei staten gekopieerd;
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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in de nummers van inventaris 086/A komen bv. staten voor van inwoners van Melle of Gentbrugge.
Landskouter en Gontrode
3
1690-1709 register
4
1708-1709 register
5
1711-1724 register
6
1724-1743 register
7
1783-1792 register
8
1693-1792 bundel

1.4 Fonds Gijzenzele (inventaris 183)
De staten van goed zijn te zoeken in de nummers 35 (register 1778-1796 met tafel) en de
bundels nrs. 36-45:
-nr. 36
-nr.37
-nr.38
-nr.39
-nr.40
-nr.41
-nr.42
-nr.43
-nr.44
-nr.45

(1605, 1660, 1669, 1700-1709)
(1710-1719)
(1720-1729)
(1730-39)
(1740-1749)
(1750-1759)
(1760-1769)
(1770-1779)
(1780-1789)
(1790-1796)

1.5 Fonds Oosterzele (inventaris 107/A)
De staten van goed vindt men in de nummers 81 t.e.m. 155 als volgt:
—

nrs.71-80 Staten van goed 1690-1781 (8 registers)

—
—
—

nr.80bis Fragment van staat van goed (16e eeuw)
nrs.81-155 Staten van goed 1596-1796
We verwijzen ook naar nrs.156-157 Wezenrekeningen (1709-1781); zie ook nr.269

1.6 Fonds Gentbrugge & Melle (inventaris 86/B)
De parochies Gentbrugge en Melle hadden elk hun eigen schepenbank maar dezelfde baljuw
en griffier. Deze laatste heeft de staten van goed en andere archivalia zonder onderscheid te
maken gemengd geklasseerd zodat ze thans in een gemeenschappelijk fonds bewaard worden. Een index op de staten van goed in dit fonds werd reeds opgemaakt door August
De Baets in 1985 (zie verder § 2.9).

1.7 Fonds Melsen (inventaris 77)
Het fonds in het RAG bevat maar 2 registers (1752-1796) i.v.m. de staten van goed of nalatenschappen. Dit zijn de nrs.30-31 Wezerijregisters, 2 delen, nr.30 (1752-1771) en nr.31
(1772-1796) en werden gepubliceerd door J. De Cocker, zie onder § 2.10.

1.8 Fonds Bavegem & Vlierzele (RA Ronse inventaris 184)
Dit fonds werd bewaard in het RA Ronse maar bevindt zich nu in het RA Gent. Men vindt de
staten van goed onder de nummers 144-196 (Minuten van aangiften van nalatenschappen,
verdelingen, voogdijrekeningen) 53 pakken (1608-1796) en onder de nummers 197 (BewijsWerkgroep Genealogie Melle - vzw
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stukken) en 198-206 (Registers van inschrijving van de aangiften van nalatenschappen,
16211634 en 1755-1796).

1.9 Fonds Beerlegem (RA Ronse inventaris 72)
Dit fonds werd bewaard in het RA Ronse maar bevindt zich nu in het RA Gent. Er zijn slechts
twee "Registers van aangiften van nalatenschappen en wezenrekeningen" nr.499 (17521776) en nr.500 (177-1795) en 12 pakken "Minuten van aangiften van nalatenschappen en
wezenrekeningen" nrs. 501-512 (1608-1795). Zie ook nr.513 "Verzoekschriften i.v.m. goederenbeheer van wezen" (1756-1780).

1.10 Fonds Letterhoutem (RA Ronse inventaris 186)
Dit fonds werd bewaard in het RA Ronse maar bevindt zich nu in het RA Gent. Er zijn 4 delen
(registers ?) "Aangiften van nalatenschap" nrs.42-45 (1773-1778) en 18 pakken "Minuten van
aangiften van nalatenschap" nrs.46-63 (1632-1796).

1.11 Fonds Merelbeke & Lemberge, met de heerlijkheid Crombrugghe (inventaris 101)
Deze parochies behoorden niet tot het Land van Rode maar worden hier vermeld omwille van
de nauwe betrekkingen die de inwoners onderhielden met enkele onder de voornoemde 17
parochies via familie- of handelsrelaties. Sommige families verdwijnen uit het markizaat en
men vindt ze terug te Merelbeke of Lemberge, of omgekeerd. De staten van goed vindt men
in de nummers 63 t.e.m. 96/Bis:
-nr.63 (1756-1768) register
-nr.64 (1768-1784) register
-nr.65 (1785-1795) register
-nrs. 66-96Bis (1664-1795) 35 bundels

Recente Inventarisnummers

Fonds

Oud nummer

Balegem - Moortzele - Schelde-

Huidig nummer

112

ARX3

184

ARX85

windeke
Bavegem - Vlierzele
Beerlegem
Bottelare - Munte - Schelderode

Ronse 72

ARX6

107/B

AR25

Gentbrugge - Melle

86/B

ARX0T

Gijzenzele

183

AR63

Gontrode - Landskouter

86/A

AR86

Ronse

AR92

Letterhoutem

186
Melsen
Merelbeke - Lemberge
Oosterzele
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Tijdens de recente verhuis van het RA Gent werden een aanzienlijk aantal fondsen uit de RA
Ronse en Beveren overgebracht naar Gent. Dit gaf aanleiding tot een volledige herziening van
het inventarisbestand met toekenning van nieuwe nummers. De vroegere nummering is decennia lang in gebruik geweest en vindt men bijgevolg terug in een groot aantal publicaties
waarvan de inhoud zijn belang niet verloren heeft. Daarom hebben we in de hier voorliggende
tekst de oude nummers behouden. Wie in de toekomst genoemde fondsen wil raadplegen zal
echter bij aanvraag de nieuwe inventarisnummers moeten vermelden met behulp van vorenstaande tabel. Deze nieuwe nummers zijn in gebruik vanaf 5 Mei 2015.

2 REGESTEN op STATEN VAN GOED in DC MELLE
Het DC Melle bezit een aantal regesten (indices) op fondsen van staten van goed van het
Land van Rode. Deze bevinden zich in de rekken onder de sectie 068 (Staten van goed) en
zijn herkenbaar m.b.v. een codenummer 068-... op de rug. De jaartallen in de titels van registers of bundels van de inventarissen (RAG) en van de regesten (DC Melle) zijn soms licht
verschillend.

2.1 Land van Rode, codenr. 068 L.v.R.— 001
Titel: Land van Rode, Staten van goed 1603-1645 (bundels 326, 181, 182 en 183), Jozef De
Schamphelaere (2009).
Een verwijzing naar een inventarisnummer in het RAG ontbreekt. Deze indices verwijzen naar
RAG, inventaris 112, registers 326, 181, 182 en 183, zie § 1.1 (a) en (d), en bevatten staten
van goed uit zeer verscheiden parochies van het Land van Rode zoals Melle en Gentbrugge,
Gontrode, Oosterzele, Munte, e.a.
De inhoud bestaat uit genummerde paragrafen 001-236 verdeeld als volgt,
(a) bundel 326 (nrs. 001-003; 1604-1605);
(b) bundel 181 (nrs. 004-009 en 180-236; 1615-1621);
(c) bundel 183 (010-110; 1625-1645);
(d) bundel 182 (111-179; 1623-1626).
Er is een onvolledige index (blz.41-52) op de familienamen, blzn. 44-47 en 49-51 ontbreken.

2.2 Land van Rode, codenr. 068 L.v.R.— 002
Titel: Staten van goed Land van Rode, Balegem - Scheldewindeke - Moortsele, Deel I (16281706) bundels 198 t.e.m. 222, Jozef De Schamphelaere (2007).
De inhoud verwijst naar RAG, inventaris 112, bundels 198 (1620-1634) t.e.m. 222 (17041706), zie § 1.1 (c), en omvat 151 handgeschreven blzn. Na blz.151 volgt een index op de
familienamen.

2.3 Land van Rode, codenr. 068 L.v.R.— 003
Titel: Staten van goed Land van Rode, Balegem - Scheldewindeke - Moortsele, Deel II (17071752) bundels 223 t e m 262, JozefDe Schamphelaere (2007).
Er is geen aanduiding van een inventarisnummer. Dit deel omvat 174 handgeschreven blzn.
en verwijst naar RAG, inventaris 112, bundel 223 (1707-1709) t.e.m. bundel 261 (1752), zie
§ 1.1 (c). Merk op dat bundel nr. 262 opgenomen is in het hiernavolgende Deel III. Na blz.
174 volgt een index op de familienamen.
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2.4 Land van Rode, codenr. 068 L.v.R.— 004
Titel: Staten van goed Land van Rode, Balegem - Scheldewindeke - Moortsele, Deel III
(1753-1795) bundels 263 t e m 319, JozefDe Schamphelaere (2007).
Dit deel omvat 204 handgeschreven blz. en verwijst naar RAG, inventaris 112, vanaf bundel
262 (1753) — de aanduiding "263" (1754) op de titelpagina is verkeerd — t.e.m. bundels 319
(1795-1805) en 319/Bis (1763-1796), zie § 1.1 (c). Na blz. 204 volgt een index op de familienamen.
Deze delen I, II en III bevatten niet alle staten van goed in het fonds Land van Rode. De inventarisnrs. 184 - 197 van Balegen, Moortsele, Scheldewindeke, zie § 1.1 (b), ontbreken.

2.5 Land van Rode, codenr. 068 L.v.R.— 005
Titel: Staten van Goed van het Land van Rode, Jozef de Schamphelaere (2008).
Het werk omvat 4 delen, elk voorzien van een subtitel, zie hieronder. De delen 1, 2 en 3 verwijzen naar inventaris 112 en deel 4 naar inventaris 107/B in het RAG. De delen 1 tot 3 hernemen gegevens die reeds in § 2.1 onder de titel "Land van Rode" voorkomen.
1. Subtitel Bottelare - Schelderode - Makegem 1603-1634 (register 326), 6 blzn.
met index.
Dit verwijst naar het fonds Land van Rode in RAG, inventaris 112, en bevat naast enkele staten van goed uit register 326 ook een aantal staten uit de registers 181, 182 en 183; zie §
1.1 (a) en (d).
2. subtitel Balegem - Moortsele - Scheldewindeke 1603-1634 (bundel 181), 12
blzn. Er is geen index op de familienamen.
Dit verwijst ook naar het fonds Land van Rode in RAG, inventaris 112, en bevat staten van
goed uit de registers 181, 182 en 183 alsook een enkele staat uit register 326; zie
§ 1.1 (a) en (d).
3.subtitel Munte 1616 - 1645 (bundel 181), 4 blzn. met index.
Dit verwijst opnieuw naar het fonds Land van Rode in RAG, inventaris 112, en bevat staten
van goed uit de registers 181, 182 en 183; zie § 1.1 (a).
4. subtitel Schelderode - Bottelare - Munte 1653 - 1793 (bundel 107b) , 65 blzn.
Dit verwijst naar het fonds Bottelare, Schelderode, Munte, Makegem in RAG, inventaris
107/B, zie § 1.2, en bevat (in deze volgorde) staten van goed uit de nummers 52, 53, 54, 56,
50, 51, 57 (bundel nr. 55 komt er niet in voor) gevolgd door een index op de familienamen.

2.6 Staten van Goed Gontrode & Landskouter — codenr. 068 GONTR-001
Titel: Staten van Goed Gontrode & Landskouter 1690-1794 (register 181 van het Land van
Rode), Jozef De Schamphelaere, (2008). Deze regesten omvatten twee delen:
(1) op blzn.1-5 een aantal staten van goed van inwoners van Gontrode en Landskouter afkomstig uit RAG, fonds Land van Rode, inventaris 112, registers 181 en 183; zie § 1.1 (a)
(2)op blzn. 1-72 (nieuwe paginering) onder de titel: Gontrode - Landskouter 86A, een aantal staten van goed van inwoners van Gontrode afkomstig uit RAG, fonds Landskouter-
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Gontrode, inventaris 086/A, nummers 3 t.e.m. 8; zie § 1.3. Na blz. 72 volgt een index op de
familienamen (de laatste twee blzn. 71-72 zijn daar niet in opgenomen).

2.7 Staten van Goed Gijzenzele - codenr. 068 GIJZENZ- 001
Titel: Staten van goed Gijzenzele 1673-1792 (bundels 36 t.e.m. 45), Jozef De Schamphelaere, Oosterzele (2008), in twee delen.
Het eerste deel is een reproductie van de tekst verschenen in het tijdschrift Gentse Cadenas
jrgn.30-31, het tweede deel is in handschrift. Dit werk verwijst naar RAG, fonds Gijzenzele,
inventaris 183, bundels nr.36 t.e.m. 45; zie § 1.4.

Het eerste deel bevat regesten op de staten van goed in RAG, fonds Gijzenzele, inventaris 183,
bundels nrs. 36 t.e.m. 45 (register nr. 35 is er niet bij). Het is dezelfde tekst zoals gepubliceerd werd in Gentse Cadenas in jrgn. 30 (nr. 2011-4) en 31 (nrs. 2012-1 tot 2012-3) onder
de titel Gijzenzele: Staten van goed 1673-1792, zie § 3.2. Er is een index op de familienamen.
Het tweede deel in handschrift, met titel Staten van Goed Gijsenzele 1673-1792 RA Gent bundels 36 t.e.m. 45 is identiek met het eerste en is het handschrift dat gebruikt werd als basis
voor de publicatie in Gentse Cadenas. Daarna volgt een index van de familienamen die dezelfde is (met andere bladschikking) als de index in het eerste deel.

2.8 Staten van Goed Oosterzele — codenr. 068 OOSTRZ—001
Titel: Oosterzele Staten van goed 1611-1795 Jozef De Schamphelaere, uitgave Heemk. Genootschap Land van Rode (2006), 145 blzn.
Het inventarisnummer staat niet vermeld in de regesten; dit werk verwijst naar inventaris
107/A in het RAG en bevat de bundels nrs. 81 t.e.m. 129 (nr.130 ontbreekt) en nrs. 131
t.e.m. 155, zie § 1.5. Er is een index op de familienamen.

2.9 Staten van Goed Melle & Gentbrugge — codenr. 068 MELLE-001 en -002
Regesten op de staten van goed van de parochies Melle en Gentbrugge werden reeds gepubliceerd in 1985 door August De Baets onder de titel Staten van Goed van Melle en Gentbrugge,
deel I (1673-1758) en deel II (1759-1796). Een aanvulling op deze uitgave verscheen in de
tijdschriften De Gonde, Jrg.30 - 2002 Nr.4, blzn.27-43; Het Land van Rode, Jrg.30 (2002)
Nr.120 blzn. 31-37 en Jrg.31 (2003) Nr.121 blzn.16-25; en in Gentse Cadenas Jrg. XXII
(2003) Nr.1 blzn. 7-11, Nr.2 blzn. 8-11 en Nr.3 blzn. 8-14 (met telkens dezelfde tekst).

2.10 Staten van Goed Melsen — codenr. 068 MELSEN -001
Titel: Staten van Goed 1752-1796 door Jozef De Cocker, gepubliceerd door het Heemkundig
Genootschap Het Land van Rode (2004). Het boek bevat drie onderwerpen (verdelingen). Het
eerste deel (A) bevat de staten van goed 16 Dec 1752 - 9 Febr 1796, nl.
(A.1) blzn. 5-7 Inleiding;
(A.2) Register nr.2, 199 folio's, 16 Dec 1752 - 19 Okt 1771 blzn. 8-15;
(A.3) Register nr.3, 179 folio's, 2 Mei 1772 - 9 Feb 1796, blzn. 15-23;
(A.4) Index op de persoonsnamen blzn.23-25.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Er is geen aanduiding van het inventarisnummer (RAG). De twee andere onderwerpen hebben
betrekking op (B) Grondbezit en grondgebruik te Melsen rond 1800. blzn.27-44; en (C) Instellingen voor Armenzorg. blzn. 45-103.

2.11 Staten van Goed Bavegem & Vlierzele — codenr. 068 BAVEG— 001
Titel: Inventaris op de Staten van Goed van Bavegem-Vlierzele 1616-1795, door Jozef De
Schamphelaere, uitgave Genealog. Werkgr. Melle. Archief (2014) 90 blzn.
Een vermelding van het inventarisnummer ontbreekt. Onderaan de eerste blz. staat de aanduiding "Bundels 77 tot en met 122" die niet juist schijnt te zijn ? Het werk bevat de bundels
nr. 44 en 45; daarna de nrs. 146, 147, 148 (149 ontbreekt) en 150 t.e.m. 196. Achteraan op
blzn.98-149 komt een uitvoerige index op de familie- en doopnamen voor.

2.12 Staten van Goed Beerlegem en Letterhoutem
Er bevinden zich geen regesten van deze parochies in het DC Melle.

2.13 Staten van Goed Merelbeke & Lemberge, codenr. 068 MERELB-001
Regesten op deze staten van goed vindt men in Staten van Goed Merelbeke & Lemberge
1677-1795, J o z e f D e Schamphelaere (2008), 165 blzn. met een index op de familienamen
blz. 165 e.v. Deze regesten zijn afkomstig uit RAG, Fonds Merelbeke, inventaris 101, bundels
66 t.e.m. 96bis.

3 PUBLIKATIES in TIJDSCHRIFTEN
3.1 Tijdschrift LAND VAN RODE
In het tijdschrift van het Heemkundig Genootschap Land van Rode werden tot nog toe twee
reeksen regesten gepubliceerd afkomstig uit drie fondsen in het RAG.
(a) Een eerste reeks indices werd gepubliceerd in de afleveringen van Het Land van Rode nrs.
162-166 (Juni 2013-Juni 2014) onder de titel Staten van Goed Landskouter-Gontrode nr 86,
in 5 delen, en verwijst naar twee verschillende fondsen.
• In aflevering nr.162 (Juni 2013) blzn. 47-49 verwijzen de volgnummers 001-025 naar de registers 181, 182 en 183 van het fonds "Land van Rode, met Balegem, Moortsele, Scheldewindeke" (inventaris 112), zie onder § 1.1 (a).
De bron van de volgnummers 026-035 (Rekeningen 1673-1679) is onbekend.
• In zelfde aflevering nr.162 begint vanaf volgnummer 036 een reeks indices op de staten van
goed in de nrs. 3 t.e.m. 8 van het fonds Landskouter & Gontrode (inventaris 086/A), zie onder § 1.3. Deze reeks gaat verder in de afleveringen nrs. 163 (Sep 2013), 164 (Dec 2013),
165 (Maart 2014) en 166 (Juni 2014). Het onderscheid tussen de registers 3 tot 6 wordt niet
aangeduid.
• De index op de familienamen in nr. 166 is onvolledig en bevat slechts de volgnummers 001150.
(b) De tweede reeks indices wordt gepubliceerd in de afleveringen van Het Land van Rode vanaf
nr. 167 (Sep 2014) e.v. — de reeks wordt vervolgd — onder de titel Staten van Goed Land
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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van Rode. De reeks verwijst naar het fonds "Land van Rode, met Balegem, Moortsele, Scheldewindeke" (inventaris 112), zie § 1.1 (c) en begint vanaf bundel 198 e.v. De aanduiding
"RAG 115" onder de titel is verkeerd en zou "RAG 112" moeten zijn (het nummer 115 is de
inventaris van Sint-Lievens-Esse).

3.2 Tijdschrift GENTSE CADENAS
In het tijdschrift van FV afdeling Gent werden twee reeksen indices gepubliceerd.
(a)
Een eerste reeks indices werd gepubliceerd in de afleveringen nrs. 2011-4 t.e.m. 2012-3
onder de titel Gijzenzele: Staten van goed 1673-1792 in 4 delen. De reeks verwijst naar bundels nr. 36-45 van het fonds Gijzenzele in het RAG (inventaris 183), zie onder § 1.4. Het register nr.35 ontbreekt. Er is een index op de familienamen.
(b) Een tweede reeks indices werd gepubliceerd in de afleveringen nrs. 2013-1 t.e.m. 20141 onder de titel Staten van goed Bottelare, Schelderode, Munte, Makegem, in 5 delen. De
reeks verwijst naar de bundels nrs. 50, 52-54 en 56 van dit fonds (inventaris 107/B), zie §
1.2. De bundels nrs. 51 en 55 schijnen te ontbreken.

]]]]]]]]]]]]]]]]]

3- Weerspreuken uit de boerenkalender voor juli
door Xavier De Schryver
hoymaent, hoeymaent, hooimaand, dondermaand!
Volgens de Juliaanse kalender is juli de zevende maand, maar in de oud-romeinse tijdrekening
kwam hij als vijfde maand dat oorspronkelijk Quintilis heette. De naam is ontleend aan Julius
Caesar, die in deze maand geboren werd. De eerste 22 dagen van de maand staat de zon in
het teken van de Kreeft, daarna in dat van de Leeuw.
Oude traditie:
Nadat de laatste lading graan binnen was gebracht
bood de boerin oogstkoeken aan aan diegenen die geholpen hadden bij de oogst. Ze was er ook vlug bij om
meel van het pas gewonnen graan te verwerken tot
feestbroden of vlaaien.
Tot dan toe had men nog brood moeten eten, dat afkomstig was van graan van de vorige oogst, een jaar
tevoren; het was oud en versterkend brood.
Maar het nieuwe, aldus de volksmond, zou frisser en
verjongend zijn. Wellicht was dit verbeelding maar iedereen die tijdens de oogst het brood at in de schaduw van een schoof, droeg het besef in zich dat brood rechtstreeks met de natuur verbonden
was.
Enkele spreuken:
Niet alleen voor het koren, maar ook voor het rijpen van de vruchten (appels en peren) is
warmte nodig:
Brengt juli hete gloed,
zo gedijt september goed.
Met Sint-Jakob
krijgen de appels hun eerste sop.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Naar gelang de weersgesteldheid in juli worden de herfst en de winter bepaald: op een warme
julimaand volgt een herfst doorspekt met onweer en orkaan; een mild zonnig najaar belooft
ons een vochtige julimaand. De spreuk in verband met de winter luidt:
In juli heet en droog
dan houdt de winter kwaad betoog.
tot slot, zegt de filosoof:
Als juli u niet lag te heten,
g'hebt gans augustus om te zweten.

------------------------------------------------------------------Bronnen:

"Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land", door M. Broeckhove, 1945
"De weerkalender volgens eeuwenoude spreuken", door Johan Verschuuren, 2000
"Gewijd of vervlogen?" Croonestucken XXX, Vrienden van het Archief Poperinge
"Sanctus", meer dan 500 heiligen herkennen, door Jo Claes, Alfons Claes & Kathy
Vincke
Deze boeken uit onze rubriek "Folklore" en "Levensbeschouwing" kunnen geraadpleegd worden in
het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle.
------------------------------------------

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.

En een hartelijke dank ook aan de volgende schenkers:
Doodsprentjes en doodsbrieven:
Arlette Van Herrewege (Assenede), André Vervust (Melle), Bart Muylaert (Melle), Daniël De
Vleeschouwer (Semmerzake), Erik De Caussemaeker (Ertvelde), Ivan Burggraeve (Lochristi), Lieve
Welvaert (Drongen), Luc De Ruyver (Kalken), Marc Vanden Daele (Merelbeke), Magda De Nys (Melle), Maria Praet (Beervelde), Michel De Roek (Melle), Nele De Moor (Gent), Raoul Schepens (Melle),
Rita Vander Linden (Lochristi), Roger De Moerloose (Sint-Amandsberg) en Yolande Souwerck &
Guus Robbe (Ledeberg).
Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake).
Necrologie: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake) en Raoul Schepens (Melle).

Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten &
huwelijken, priesterwijding, communieprentjes, jaarbidprentjes, enz…):
Bart Muylaert (Melle), Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Raoul Schepens (Melle) en Yolande
Souwerck & Guus Robbe (Ledeberg).
Boeken en kranten:

➢

"Baaigem, Sint-Bavokerk" door Piens Denis en De Smet Antoine, geschonken door Denis Piens.
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5- Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
Tijdschriften
➢ De Levensboom, Informatieblad F.V. Meetjesland, jaargang 28 nr. 2:
-Huwelijksperikelen in het Meetjesland, (deel 1).
-Inventaris oud Archief parochie en heerlijkheden Lotenhulle.
-Wezerij-akten Sint-Joris-ten-Distel, 1750-1790.
➢ De Rode Leeuw, FV Provincie Limburg vzw - jaargang 46, nr. 2 , Jubileumnummer, enkele
thema's: Kwartierstaten van Marcel Jacobus Joseph HENDRIKS, Leon CUSTERS & Steve STEVAERT.
➢

Heemkundige Kring van Erpe-Mere, 2015-nr 2, thema: -Erpe-Mere tijdens de "Groote Oorlog" 1914-1918, deel 7: De oorlogsjaren van burgemeester Leopold Dooreman uit Burst en zijn
gezin.

➢ Het Land van Nevele, jaargang 46, 2015 nummer 2, thema's:
-100 jaar geleden werd Albert Speeckaert geboren.
-De laatste jaren van Hendrik van Doorne in Poeke.
-Nevelse honderdjarige, juffrouw Ida de Kerchove d'Exaerde (1813-1916), een schets van haar familie.
-De schoolstrijd 1879-1884 in Meigem zoals Cyriel Buysse het zag.

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

6-

Oud Schrift en documentenleer voor beginners
2015-2016
Melle
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 zondag 30 augustus 2015.
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 2015-2016". 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 2015 tot en met maart 2016, (NIET in december) telkens van 14.00 uur stipt tot 16.00 uur.
Zaterdag 26 september 2015: 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 24 oktober 2015: Les 2 = periode 1750 – 1800, “de oude parochieregisters” met extra
aandacht voor het Latijn (2de deel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Zaterdag 28 november 2015: Les 3 = periode 1700 – 1750, “de oude parochieregisters”, met
extra aandacht voor het Latijn (3dedeel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Zaterdag 23 januari 2016: 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 27 februari 2016: 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 26 maart 2016: 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.
-----------------------------------------

7-

Oud schrift voor gevorderden

2015-2016

Melle

Elke tweede zaterdag van de maand (NIET in december) van september 2015 tot
en met maart 2016, 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 lessen worden verzorgd door Gontran Ervynck.
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 tezelfdertijd 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 12 september 2015
Zaterdag 10 oktober 2015
Zaterdag 14 november 2015
Zaterdag 9 januari 2016
Zaterdag 13 februari 2016
Zaterdag 12 maart 2016
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Inschrijvingen worden verwacht vóór zondag 30 augustus 2015.
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 2015-2016”. Alleen uw betalingsbewijs geldt als
officieel inschrijvingsbewijs.

8-

Kalenderactiviteiten juli 2015:
Zaterdag 4 juli tot maandag 6 juli 2015 van 10 tot 18 uur
"Tentoonstelling in het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum"

”Voetschrepers te Melle, een apart verhaal”
door Heemkundige Vereniging De Gonde
en

“Familienamen, wat komt daar allemaal bij kijken”
door Werkgroep Genealogie Melle vzw
Donderdag 17 september 2015 om 20:00 uur. Bibliotheek Deinze i.s.m.Familiekunde
Vlaanderen - Regio Deinze en Stadsarchief Deinze
Voordracht: "Het leven van Libor Slock."
Kelderverdieping van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze, ingang langs Markt

Familiekunde Vlaanderen - regio Tielt
De jaarlijkse erfgoedbeurs van FV-regio Tielt
gaat door op zondag 6 september 2015.

TE NOTEREN IN JE AGENDA
Familiekunde Vlaanderen regio Tielt viert haar
25-jarig bestaan op zaterdag 31 oktober 2015.
Alle praktische zaken kun je lezen in het
de
3 nummer van Onze Voorouders dat op 1 juli 2015 verschijnt.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum

TENTOONSTELLINGEN EN OPEN DEURDAGEN
n.a.v. zomerkermis 2015 te Melle

tentoonstellingen
”Voetschrepers te Melle, een apart verhaal”
(opgebouwd aan de hand van fotomateriaal van Michel De Paepe)

“Familienamen, wat komt daar allemaal bij kijken”
waar: leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum
Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle
wanneer: za. 4, zo. 5 en ma. 6 juli 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

Open deurdagen Gemeentelijk Museum
waar: Brusselsesteenweg 395 te 9090 Melle
wanneer: za. 4, zo. 5 en ma. 6 juli telkens van 10 tot 18 uur
inkom: gratis

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze
Voordracht:

"Het leven van Libor Slock."

Datum : Donderdag 17 september 2015 om 20:00 uur.
Ingericht door : Bibliotheek Deinze i.s.m.Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze en
Stadsarchief Deinze
Waar: Kelderverdieping van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze, ingang langs Markt.
Spreker : Dhr Johan Vander Fraenen.
Meer info :
Die dag zal het exact 100 jaar geleden zijn dat Libor Slock "voor den kop geschoten" werd
in Brugge, beschuldigd van spionage voor de Engelse inlichtingendiensten. In 2015 zal ook de
herdenkingsplaat in Deinze voor deze verzetsstrijder hersteld worden.
Jan Van der Fraenen
Jan Van der Fraenen (1982) is wetenschappelijk medewerker bij het Koninklijk Museum van
het Leger en de Krijgsgeschiedenis in Brussel. Hij studeerde af als licentiaat in de Geschiedenis aan de Universiteit Gent in 2005. Hij werkte eerder in het Memorial Museum Passchendaele 1917. Hij is coauteur van het boek 'Passchendaele 1917, het verhaal van de doden en
Tyne Cot Cemetery" (2007). Hij schreef het boek 'Voor den kop geschoten. Executies van Belgische spionnen door de Duitse bezetter (1914-1918)' (2009) en is coauteur van 'Spioneren
voor het Vaderland. De memoires van Evarist De Geyter, 1914-1918' (2011). Verder schreef
hij verschillende artikels over de Eerste Wereldoorlog en over de Koude Oorlog. Tot slot is hij
curator van een aantal permanente en tijdelijke tentoonstellingen in het Koninklijk Legermuseum, waaronder de meest recente in het 'Interpretatiecentrum Dodengang' in Diksmuide."

WAPENKAARTEN van VLAANDEREN, BRABANT en HENEGOUWEN
Deze wapenkaarten worden u aangeboden door de Familievereniging Van Waesberghe.
De drie wapenkaarten zijn het werk van wijlen professor Ernest
WARLOP. Ze dateren uit het begin van de 17e eeuw. De wapenkaarten van Vlaanderen en Brabant werden opgedragen
aan de aartshertogen Albrecht en Isabella, de toenmalige
landsvorsten. Graveurs van de kaarten waren o.m. Henry
Lut(er?) en Johannes Lemmens. De wapenkaart van Henegouwen dateert van 1641-1644 en is niet opgedragen aan hun
opvolger koning Filips IV van Spanje, maar aan Claude Lamoral I
prins de Ligne, één der meest vooraanstaande edelen van het
graafschap. De kaart werd opgemaakt en gegraveerd door Mattheus Borrekens en Martinus vanden Enden te Antwerpen.
Van deze kaarten werd een fotografische reproductie gemaakt
die wij voor een betaalbare prijs kunnen aanbieden. De wapenkaart van Vlaanderen meet 80 x 61 cm, die van Brabant 83 x
59,5 cm, Henegouwen 68 x 49 cm. De wapenkaart van Vlaanderen telt 612 wapenschildjes, die van Brabant 590, die van
Henegouwen 439.
De wapenkaarten worden geleverd vergezeld van een syllabus
met de geschiedenis achter deze kaarten en een wegwijzer om de schildjes te lokaliseren op de kaarten.
Kostprijs voor 1 kaart 15 €, 2 kaarten 30 € en 3 kaarten 40€. (excl. verzendingskosten)
Prijzen verzendingskosten wapenkaarten.
1 ex.(België 6,50€ - Europa 8,70 €. Folder resp. 2,31€ en 7,2€.
2/3 ex (België 6,50€ - Europa 13,05€. Folder resp. 3,85€ en 12€
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Webstek

"erfgoedmelle"

http://www.erfgoedmelle.be

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

tijdens de maanden juli en augustus
-maandag 2 november (Allerzielen)
-woensdag 11 november (Wapenstilstand)
Werkgroep Genealogie Melle - vzw

19

Nieuwsflits, nr. 36 (juli) 2015

-donderdag 24 december 2015 t.e.m. zondag 3 januari
2016 (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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