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1- Reactie op artikel: "Begraafplaatsen als bron in de genealogie"…
Wij zijn verheugd over de reactie van onze lezers, op die manier werken ze mee aan het opstellen
van ons digitaal maandblad "Nieuwsflits". Een aanvulling op ons artikel over "begraafplaatsen als
bron in de genealogie", valt nog heel wat te vertellen en zeker als het gaat over vondelingen.
De hoofdpersoon Nimmegeers Louis Cyriel (1902-1983) was, in tegenstelling met het opschrift
van zijn grafsteen, niet gehuwd met zijn moeder maar wel met Smorgens Anna Maria. Van waar
kwam die familienaam? Wij hadden vermoedens dat deze naam ons naar een vondeling zou leiden.
Vandaar dat we onze opzoekingen in die richting verder hebben gezet en met succes. Wij wilden
weten in welke omstandigheid en hoe deze familienaam tot stand kwam. Toevallig kregen wij een tip
van twee lezers: Wim De Bruycker uit Geraardsbergen en Daniel De Baets uit Lovendegem.
Beiden stuurden ons een document uit de vondelingenregisters, waarvoor onze hartelijke dank.
Wij eindigden ons vorig artikel met een schema van de familie Nimmegeers en Smorgens. De
overgrootvader van Anna Maria was een vondeling. Smorgens Franciscus Leopoldus werd, volgens zijn aangifte in het huis der armen, gedoopt op 20 februari 1796 in de parochiekerk SintMichiels te Gent. Voor het eerst zagen wij dat hij als kind gevonden werd in Onderbergen. Toen bestond de burgerlijke stand in Gent nog niet. Hier volgt een kopij van zijn doopakte op 20 februari
1796, gevolgd door de vertaling ervan.

1796
Die 20 februarii 1796 baptizavi sub conditione,
franciscum Leopoldum 'Smorgens filium
exposititium
et repertum hodie mane medio 7mæ in
platea onderberghen
prope plateam Cygni recens natum ut apparet. Suscepere
julianus josephus noël et jacoba francisca
Verzele, habitantes in hac parochia
J(oannes) F(ranciscus) Wauters pastor
Julien Joseph Noël
Jacoba francisca Versele
---------------------------------------Vrij vertaald:
Op 20 februari 1796 heb ik gedoopt, onder voorbehoud, Franciscus Leopoldus 'Smorgens,
ten vondeling gelegde jongen vandaag ’s morgens om half zeven gevonden op Onderbergen nabij de Zwaanstraat, onlangs geboren zoals blijkt. Doopouders Julianus Josephus
Noël en Jacoba Francisca Verzele, wonende in deze parochie.
De eerste geboorten werden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand te Gent op 1 vendémiaire van het jaar V der Franse republikeinse kalender. Wat overeenkomt met 22 september
1796.
Wim De Bruycker schreef het volgende:
‘Aan je artikel over "de begraafplaats als bron voor de genealogie" en je zoektocht naar o.a. de vondeling Franciscus Leopoldus Smorgens kan ik nog een interessante link toevoegen.
Op de site van het OCMW van de Stad Gent kan je vondelingen opzoeken.
Folionummer 19 van boeknummer 1 betreft François Léopold Smorgens. Link:
http://www.ocmwgent.be/OCMW/raadplegen-archief-en-bibliotheek/vondelingopzoeken/vondeling-detail-pagina.html?vid=19
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Franciscus Leopoldus Smorgens werd eerst opgevangen door een gezin uit Moortsele en nadien door
een gezin uit Kalken.’
Hier volgt zijn persoonlijke fiche bij het Huis der Armen van de stad Gent:
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Wij volgen nu zijn eerste levensjaren.
Volgens dit document werd Franciscus Leopoldus Smorgens gebracht naar de armenkamer
van de stad Gent op 22 februari 1796, de voorloper van het C.O.O. (Commissie Openbare
Onderstand) en het hedendaagse O.C.M.W.
Dit document, dat slechts op 1 nivôse van het jaar XII begint (22 december 1803), vermeldt ook "waar", "hoe lang" en "bij wie" het kind werd opgevoed. Als bijkomende informatie vermeldt het ook welke vergoeding die familie kreeg en wanneer er klederen werden
gekocht.

In het begin werd Franciscus Leopoldus Smorgens geplaatst in het gezin Van Acker
Joseph te Moortsele aan 36 frank per jaar.
Welke de eerste levensjaren waren weten wij niet, daar deze fiche slechts op 30 frimaire
jaar XII (22 december 1803) begon met de driemaandelijkse betalingen.
Op 23 februari 1807 werd Franciscus Leopoldus Smorgens gebracht naar een ander
gezin te Kalken. Josse Haerens uit Kalken kreeg nog vergoedingen tot 26 maart 1808. Op
dat ogenblik was het kind nog maar 12 jaar oud. Op het einde van dit document staat te
lezen dat Josse Haerens de belofte deed dat hij verder voor Franciscus Leopoldus zou
zorgen en voeden tot zijn meerderjarigheid (25 jaar) en dit alles voor het product van zijn
arbeid. Zijn meerderjarigheid zou vallen in het jaar 1821.
Verder hebben wij zijn huwelijk gevonden, dat plaats vond op 1 december 1818 op de leeftijd van 22 jaar. Werkman van stiel en wonende toen te Destelbergen. Hij huwde met Joanna Catharina Bogaert, oud 20 jaren landbouwster (landbouwerigge), zij woonde tevens
in Destelbergen.
(wordt vervolgd)

2- Informatie halen uit de Staten van Goed

door Luc De Ruyver

Elke genealoog begint zijn/haar opzoekingen
aan de hand van enkele data in de Burgerlijke
Stand. Voor het Ancien Régime zijn we aangewezen op de parochieregisters die ons enkel de
leeftijd en locatie teruggeven waarop onze
voorouders werden gedoopt, huwden en overleden. Vele ijverige vorsers hebben ondertussen
een inventaris gemaakt van de staten van goed
van een bepaalde heerlijkheid of parochie.
Deze
inventaris
geeft
meestal
de
gezinssamenstelling van het gezin van de
overledene weer, aangevuld met de vermelde
voogden. Een staat van goed werd immers
door de lokale overheid opgesteld in het belang
van
de
minderjarige
nakomelingen
of
erfgenamen van een overledene.
In een staat van goed vindt men echter meer
terug dan alleen maar de gezinssamenstelling
van de overledene. In het belang van de (minWerkgroep Genealogie Melle - vzw
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derjarige of zwakzinnige) erfgenamen werden ook de geërfde en verworven (geconquesteerde) eigendommen vermeld. Wanneer deze nog niet verkocht werden werd hier geen prijsbepaling gegeven. Dit gebeurde wel voor de inboedel van de hofstede, het vee, de gewassen, de bomen, … De
vermelde inboedel geeft meestal ook aan welk beroep werd uitgeoefend : weefgetouwen, spinnewielen, landbouwalaam, specifiek alaam voor smeden, metselaars, kleermakers, kloefkappers, … en
tenslotte zelfs kleinigheden van geringe waarde (prondelynghe). De totale som van de bezittingen
geeft het totale vermogen weer van het gezin. Soms worden ook bloedverwanten vermeld waarmee
gronden nog niet verdeeld waren of welk gemeenschappelijk alaam werd gebruikt. Ook kledij wordt
vermeld, doch een rouwkleed wordt niet opgenomen in de schatting. De bedragen werden weergegeven in ponden, grooten, schellingen en denieren in tegenstelling tot de guldens en stuivers. Zo
was een gezond paard wel 20 pond waard, een gezond rund ongeveer 5 pond en een kip had de
waarde van 1 schelling.
Maar … iemand met veel bezittingen was per definitie niet rijk : de schulden konden de baten overtreffen en vooral bij jongere ouders vindt men nogal eens een hoge schuldenlast. Ook toen werden
leningen afgesloten en dat tegen een zekere intrest, bv “de penninck 25” (100/25 = 4%). Schulden
konden renten of leningen inhouden maar soms werden ook schulden bij leveranciers vermeld die
ons beroepen van andere bewoners leren kennen! Men kon een lening aangaan bij een particulier
persoon maar ook bij een kerkelijke overheid. En in bepaalde gevallen werden ook visites door een
arts en medicatie weergegeven waaruit blijkt dat de overledene aan een ziekte bezweken was, vaak
de oorzaak dat een zekere tijd belastingen (ommestellingen) of diensten van familie of buren
(knechten en meiden) niet werden betaald.
Omdat staten van goed zoveel informatie bevatten rond de familie, de beroepsbezigheden, het vermogen, … van de overledene vond Marcel Meys het zinvol om alles wat ook maar nuttig kan zijn
voor een genealoog of een heemkundige op te tekenen. Hij gaf reeds verschillende publicaties uit
rond de staten van goed van het Land van Gavere (18de eeuw), Kalken (17de eeuw) en Laarne (17de
eeuw). Hij werkte recent verder aan het begin van de 18de eeuw van Laarne en dit wordt door mij
momenteel vervolledigd om straks in 2016 uit te geven. Momenteel werkt Marcel aan de staten van
goed van Berlare (17de eeuw).
Hier volgt de weergave van de meest relevante informatie rond een staat van goed die ikzelf heb
verwerkt als voorbeeld.
“Staet van alle de baeten ende commeren ten sterfhuyse van Jan Dauwe filius Andries overleden
binnen de prochie van Laerne op den 22en van april XVIIhondert en drijentwintich waer hauderighe
ghebleven is tsynen sterfhuyse Tanneken De Gheest filia Pieters ende hebben verweckt staende
haerlieden huwelyck vier kinderen met naeme als volgt : Marie Anna Dauwe audt thien jaeren, Joanne audt acht jaren, Lieven audt zes jaeren, Joannes audt vier jaeren daer van vadderlycken
voocht van is Jacobus Van Rysselberghe filius Lievens beneffens dese hauderighe den XIIIen van
meye 1723”
“Gronden van erfven en bodem van leene : eene behuijsde hofstede binnen dese prochie ghenaempt
Ter Lynde, oost dhoirs Lieven De Wilde, suyt de straete, west dhoors wyllent Geeliame Van Driessche, noort dit sterfhuys, groot 288 roeden, wesende leen met alle huysssynghen, boomen & cattheylen daerop en anne staende, welcke groene & drooghe cattheyllen blijven ongheliequideert tusschen de hauderighe & haere weese kinderen zynde suyver & onbelast dus memorie; eene partye
landts den Putacker wesende leen, oost dit sterfhuys, suyt de voorenstaende hofstede, groot 608
roeden, onder de leenrolle van Jan Walrave; een partye van leen, den Meirbocht, west in de selve
partye de weesen van Lieven Dauwe, groot ontrent de 200 roeden; een partye lant de Cannens stede, oost de straete, west den Putacker, groot 519 roeden; een partye capbosch ghelegen als vooren,
onverdeelt met de weesen van Lieven Dauwe, noort den Dendermontschen Erwech op Gendt, groot
200 roeden; een partyken landts wesende ceyns ter Lynden, ontrent de 60 roeden; een partye
maymersch binnen de prochie van Calcken, wysselmersch, groot 150 roeden, den overledenen anverdt ten sterfhuyse van synen vadere over eene croisseerende obligatie van 25 schellynghen grooten siaers den pennynck XVIe in profijte van den Raet Van der Mersche …; aen welcke voorenstaende gronden van erfven bodem van leenen behaudt de hauderighe haere dowarije en voorder haere
propretyt in de cattheyllen naer costume”
“Meubeleyre baete : landtsprijs : 37-10-2; een perdt met een veullen met den arnas achter afgheslagen : 5-0-0; het arnas, waghen, ploeg, egde, carne, emmers, alle het gonne dienstig is tot gheWerkgroep Genealogie Melle - vzw
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bruck van perden : 9-0-0; de werde van twee coeijen, een rendeken : 6-6-8; de werde van een vercken : 0-20-0; het mesch in den hove : 0-10-0; het brandthaudt op den hove, blocken en stocken
met eenighe pertsieen tsamen : 4-4-0; een repe met de bancke, cortewaghen : 0-12-6; het swinghel ghestel met eenigh vlas met de schelfhauts, twee berders : 1-3-4; eenen troch met alle de cupen, bras hemmers : 0-16-8; bylle, haumes, riecken, schuppe met haeck, gassels : 0-9-6; de pyckken, snijperdt, mayseyssen met een ghesaecht berdt : 0-6-8; het lynsaet als nog te saeijen : 0-200; in de cueckene alle het kettelwercck, soo kettels, ackers & zeye : 2-10-6; het theen : 1-16-8; het
gheleyert werck, cannen en potten met het ardewerck, schottelen & lepels : 0-8-6; taeffele, stoelen
: 0-10-0; in de camere een coetse en casse met eene coeffere : 3-0-0; bedde, hooftpulme, 2 laekens, twee hoorcussens met de flauwijnen, sargijen : 4-6-8; een paer laekens met eenighe serveeten : 0-10-0; het lywaet van den overledenen soo hemden als cleen lywaet : 2-3-4; de cleederen
van den overledenen : 0-16-8; de clederen van de hauderige boven haer raucleet : 0-10-0; alle de
hemden met cleen lywaet van de hauderige : 1-13-4; een waeffel issere, panne, hanghenissere : 010-0; coelvat, waeterhemmere en prondelynge : 0-3-4; het baeckvlees met de cuepe : 1-6-8; in
den keldere melck cuepe : 0-10-0; twee ekels, spinnewielen, gaps, martcurf, streckcoetse : 0-9-0;
den hanghel, brander, tanghe met de manden en voorder prondelynghe : 0-9-2; de hoenders op
den hove : 0-6-8; Somma baete : 90-2-0”
“Schulden : an den heere Raet Van der Mersche over vijf jaeren en thien maenden raete : 7-5-0;
eene croisserende obligatie an den voornoemden heere Van der Mersche : 23-6-8; ende over verschenen croisen der voornoemde obligatie : 5-8-3; an dhoirs van Andries Dauwe over eene croisserende obligatie : 18-13-4; aen mynheere De Mey over twee jaeren landtpacht : 6-0-0; aen Lieven
Hoochwijs over verschenen croissen van eene besette rente : 4-6-0; aen Jacobus Snoeck mulder tot
Ertbuer over leveringhe van meel van dieversche items : 1-12-4; aen Jan De Bock schippere van
synen stylle over leveringhe van mesch : 3-0-0; aen Lieven Verniers over verschenen landtpachten :
4-0-0; aen Jan De Gheest tot Wetteren over leveringhe van cleederen en laecken : 1-10-0; aen Lieven De Bock brauwere tot Ertbuer over leveringhe van een tonne bier : 0-20-0; aen Jan Tolliers tot
Ertbuer over leveringe van graen : 0-14-0; aen Pieter Dauwe over leveringhe van lynsaet en andersins : 0-18-9; tot Lockeren over leveringhe van bier : 0-13-4; tot Gendt over leveringe van lysbroot :
0-14-0; aen meester Lieven Ackerman over viesieten en medecamenten an den overleden ghedaen
: 1-17-9; aen Pieter De Stroopere over leveringe van wagenmaecken : 0-12-0; aen den ontfangher
van Calcken over ommestellynghe : 0-10-0; an Jan Tolliers afghegaen ontfangher der prochie van
Laerne : 0-8-0; aen Coornelys De Wilde over arbeyt : 0-20-0; aen Jan De Cleene over maecken van
eenigh isserwerck : 0-16-8; aen Lieven De Backere tot 0-18-0 en aen Geraert Scherre tot 0-4-0
over arbeyt; aen Jan Bracke ter ghelycke causen tot 0-3-4 ende aen Jacobus Bracke tot 0-4-0;=;
Somma schulden : 96-12-10”
De studie van een staat van goed levert soms wel problemen op: vooral in de 17de eeuw wordt het
geschrift moeilijker, al naar gelang het handschrift van de griffier en de specifieke periode. Daarnaast werden deze documenten opgetekend in het lokale dialect en werden er gebruiksvoorwerpen
en andere objecten vermeld die ons nu niet meer bekend zijn. Eenzelfde woord of naam wordt soms
in verschillende schrijfwijzen weergegeven. Daarom kan het nuttig zijn deel te nemen aan de cursussen “Oud schrift” voor beginners of gevorderden, respectievelijk gegeven door Xavier De Schryver en Gontran Ervynck. We raden iedereen aan ook eens op zoek te gaan in het oud archief van de
parochie waar voorouders woonden, want de gegevens die men erin vindt geven meer kleur aan de
stamboom of kwartierstaat!
---------------------------------------------
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3- Computerprogramma "Aldfaer"
Aflevering 12
De map Materiaal

Door Ivan Burggraeve

Figuur 1

Je kunt met Aldfaer allerlei
documenten koppelen. Let er wel op
dat je het vakje dat zich bij Extra/instellingen/rapporten/tekst) materiaal bevindt
aanzet! (zie Figuur 1)
Anders zal bij geen enkel rapport de bijgevoegde
documenten getoond worden.
Het koppelen van die bestanden gebeurt
simpel via de rechtermuisknop klikken op het tablad
Persoon (rechtervenster). Dan kan je kiezen uit de
bestanden die zich in de map Materialen bevinden. Wanneer je met verschillende takken bezig bent kan je de
map Materialen best verdelen in submappen per tak, per familie of per persoon. Wanneer je echter een bestand
wilt invoegen dat zich niet onder de map Materiaal bevindt zal een melding krijgen (zie Figuur 2) met de vraag om
een kopie te plaatsen onder de map Materiaal. Je
kan het bestand hier ook
verplaatsen naar een andere map.
Indien je iets anders koppelt dan een foto
Figuur 2
(bv .jpg) komt er een icoon in de plaats zoals van
Word waar je dan door er dubbel op te klikken dat
bestand kan selecteren. Hier zal je vlug ervaren dat het wel degelijk aan te raden is om alles op voorhand mooi te
rangschikken in mappen, submappen.
De fotobestanden kunnen van alle vormen zijn zoals jpg, gif, bmp enz…,
Figuur 3
geluidsbestanden enkel van het type WAV en videobestanden van het type MPE
of AVI. Je kunt dus ook steeds de naam van het gekoppelde bestand wijzigen, wanneer er onder het gekoppelde
bestand bv de naam 18181207 Georges staat (persoon Georges geboren op 7 december 1818) dan kan je dit eenvoudig aanpassen door er een meer voor de hand liggende naam aan te geven. Bij aanvinken van "Maximaal één
foto" (zie onder Materiaal), zal alleen de eerste foto getoond worden. Wanneer je de shift-toets ingedrukt houdt
en je klikt op de foto (of document) dan zie je meteen de locatie waar het
bestand zich bevindt. Indien je met de rechter muisknop op de foto (of
document) klikt kan je door op "vooraan" of "naar voren" de foto verplaatsen en
Figuur 4
zo de volgorde bepalen. Indien je, bv bij een foto, op het middelste venstertje
selecteert (zie Figuur 3) klikt dan kom je in Windows Photo Viewer terecht(zie
Figuur 4). Dan selecteer je links bovenaan (bewerken), vervolgens > Openen en dan open je bv Microsoft Office
Picture Manager waar je de foto nog kan verbeteren (Afbeelding>roteren, lichter maken, enz...). Dubbelklik je
bv.op een document met HTML indeling dan zal automatisch jouw internet browser worden opgestart om de
inhoud van het bestand op het scherm te tonen.
@@@@@@@@@@@@
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4- Weerspreuken uit de boerenkalender voor november

door Xavier De Schryver

November komt voort van nove = negen. Hij was dan ook de negende maand in de oud-Romeinse
kalender.
November werd bij de Angelsaksers Blotmonath = bloedmaand genoemd naar de offers welke toen
werden gebracht om de goden te danken voor het afgelopen jaar; vandaar dat hij nog de naam van
offermaand draagt.
Door Karel de Groote werd nog een andere naam aan deze maand gegeven: Windmanoth, wat wijst
op de hevige winden die tijdens deze maand heersen
De naam slachtmaand wordt heden nog gebruikt omdat de meeste boeren in november hun varken
slachten.

November heeft op de loer gelegen
en komt te voorschijn met veel regen.
November laatste noot
valt altijd in de sloot.
Valt de sneeuw in november in de modder, dan is zulks schadelijk voor de veldvruchten; op de
grond integendeel, brengt het een vruchtbaar gewin. Voor het vee brengt sneeuw voordeel:

Vertoont november zich met snee
't zal vruchtbaar zijn ook voor 't vee.
Bronnen:

"Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land", door M. Broeckhove, 1945.
"De weerkalender volgens eeuwenoude spreuken", door Johan Verschuuren, 2000.
Deze boeken uit onze rubriek "Folklore" en "Levensbeschouwing" kunnen geraadpleegd worden in de
leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle.

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

5- Beschermheiligen en vereringen!

Heilige Martinus de Porres
Patroon van zieke huisdieren en verplegend personeel.
Feestdag: 3 november.
Geboren in Lima, de hoofdstad van Peru, op 9 december 1579 en er overleden op 3 november
1639. Martinus van Porres was een Peruaanse dominicaan en een rooms-katholieke heilige. Martinus
was de onechte zoon van de Peruaanse edelman Juan de Porres en Anna Velazquez, een AfroPeruviaanse vrouw (vrije negerin). Hij was derhalve een mulat. Martinus vader heeft hem nooit
erkend, net zoals zijn dochter Juana die hij ook bij zijn minnares verwekt had. Maar hij bleef
wel contact houden en zo merkte hij dat zijn zoon bijzondere gaven had. Op achtjarige leeftijd zorgde hij ervoor dat de jongen kon leren lezen en schrijven. Later vertrok vader Juan
naar Spanje waar hij trouwde en een nieuw gezin stichtte.
Martinus bleek talent te hebben voor de geneeskunde en bezat een bijzondere gave om mensen te begrijpen en op hun gemak te stellen. Onder leiding van Dr. Marcelo de Rivero, medicus volgens de oude school, leerde hij de geneeskunde. Hij wist daardoor veel van kruiden
en oude geneesmiddelen. Hij kon veel aandoeningen genezen zoals: botbreuken, bloedingen,
koorts en infecties. Hij bracht die bekwaamheid uitgebreid in praktijk onder de armen.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Daarnaast leerde hij ook nog het vak van kapper en oefende dat ook uit onder de arme en
veelkleurige bevolking.
In Lima stond toen al een groot en rijk Dominicanenklooster,
waar paters, novicen, lekenbroeders en slaven strikt van elkaar
gescheiden leefden. De enige plaats waar de kloosterbewoners
elkaar ontmoetten, waren de ziekenkamers.
Op 15-jarige leeftijd wilde Martin toetreden tot de Orde van de
Dominicanen. Maar dat viel in die tijd niet mee. Als kind van een
donkere en ongehuwde moeder en een blanke vader, mocht hij
volgens de geldende regels eigenlijk geen lid worden van de orde. De Dominicanen zaten aanvankelijk in de problemen met
hem: enerzijds konden zij een onecht kind niet als novice
aannemen, maar anderzijds konden ze een kind van een Spaans
edelman geen slavenwerk laten doen. Maar Martin was
vastbesloten: hij wilde dienaar zijn en vond geen taak te min.
Martin begon daarom als bediende in het klooster.
Martin kreeg vervolgens een rol in de ziekenzorg en al snel ging
de mare rond dat er een bijzondere genezer in het klooster werkte. De jongeman kreeg
steeds meer mensen op bezoek met allerlei lichamelijke en geestelijke klachten.
Uiteindelijk werd hij in 1594 een van de "honden van de Heer" (Dominicanes), zoals de Dominicanen wel worden genoemd. Het was een opzienbarende stap van de dominicanen om
een mulat als lekenbroeder op te nemen in de orde. Maar hij kon, als 'onwettig' kind in geen
geval priester worden. Martin besefte dit maar al te goed. Het deed hem veel pijn.
Martin leefde zeer sober en sliep weinig. Hij bezocht de zieken en deelde voedsel uit aan de
armen. In de volksmond werd hij "Martin van Charitas" genoemd. Iedereen was voor hem
gelijk en dat beseften de mensen ook. Van heinde en verre kwamen ze naar hem toe om
door hem genezen te worden. In het klooster oefende hij zijn beroep uit ten gunste van mensen
en dieren. Aanvankelijk haalde hij de hulpbehoevenden, die in de gasthuizen van Lima niet terecht
konden, naar zijn klooster. Maar zijn overste sloeg de schrik om het hart bij het zien van zo'n aantal
en verzocht Martinus ze zo snel mogelijk te doen verdwijnen. Toen richtte hij het ruime huis van zijn
zus in als hospitaal. Wel kreeg hij toestemming van zijn overste elke dag een aantal armen in zijn
klooster aan tafel uit te nodigen.
Op 3 november 1639 stierf Martin te Lima aan tyfus.
Op verzoek van de Peruaanse regering gaf paus Pius XII hem de titel van "Bijzondere patroon van de sociale rechtvaardigheid". Martinus de Porres werd in 1837 zalig verklaard.
In 1962 werd hij door paus Johannes XXIII op 6 mei heilig verklaard. Heel Amerika koestert
Martinus de Porres als zijn geliefde volksheilige.
-------------------------Bronnen: "Sanctus" Meer dan 500 heiligen herkennen.
www.heiligen.net
www.heiligenkruissteek.50webs.com

6- 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.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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En een hartelijke dank ook aan de volgende schenkers:
Doodsprentjes en doodsbrieven:
Bart Muylaert (Melle), Etienne Martens (Melle), FV afdeling Oostende, Felix De Lange (SintAmandsberg), Gerarda Poppe (Laarne), Ginette Desmet (Mariakerke), Heemkundige Kring
Nieuwkerken, Ivan Burggraeve (Lochristi), Jules D'haene (Schellebelle), Luc De Ruyver (Kalken), Marc Pauwels (Antwerpen), Maria Praet (Beervelde), Marie-Christine Vandevelde (SintDenijs-Westrem), Paul Hesters (Eksaarde), Raoul Schepens (Melle), Ronny Caenepeel (Oosterzele), Rita Vander Linden (Lochristi) en Wilfried Bruyland (Oedelem).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten &
huwelijken, priesterwijdingen, communieprentjes, jaarbidprentjes, enz…):
Magda De Nys (Melle), Maria Praet (Beervelde) en Marie-Christine Vandevelde (Sint-DenijsWestrem).
Boeken en kranten:
"Biscuiterie Jules DESTROOPER", stichting kunstboek 2009, door Peter Destrooper en
Liesbeth Inghelram, geschonken door Lydie Bracke (Wetteren).
"Herinneringen aan STEKENE" door Luc Dullaert, geschonken door Eric Van de Putte
(Melle).
"Moerbeke-Waas, Den Grooten Oorlog 1914-1918", door Paul Hesters, geschonken door
de auteur (Eksaarde).
"200 jaar onderwijs en zorg te Zaffelare. De zusters van Liefde 1815-2015" door Bert
Vervaet (2015). Geschonken door de auteur zelf (Zaffelare).
"De kerk van Zaffelare, acht eeuwen dorpgeschiedenis" door Bert Vervaet (2007).

7- Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
-Boeken
"Woubrechtegem" In het notariaat van Jacobus Huleu (1806-1812), Karel Ignatius de
Ruyter (1813-1819), Karel Moerman (1820-1821), Joannes Emanuel Maes (1821-1845),
Karel Alexander de Ruyter (1846-1855) en van Jozef Frans Maria Verbrugghen (18551857). Notarissen met kantoor te Herzele. door Georges L. Souffreau.
"Genealogische nota's uit de registers van de schepenen van Ghedeele van
Gent" 1349-ca 1600. Deel IV , 1450 - 1471. Door M.J. Baudts, herwerkt door Gontran
Ervynck (2015).

-Tijdschriften
"VMD, van mensen & dingen" tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen, 13e jaargang,
nr. IV. Enkele thema's:
- De Vikingen: hun landbouwdieren en hun dierlijke voeding.
- Slaapcomfort voor rijk en arm.
- Hoe te besparen in de armenzorg? Gent, 1551-1552.
- Strijd om de goede zeden bij weesmeisjes in de Bijloke (1883-1905).
- Gent kleurt oranje, hofschilder Joseph Paelinck.
- Geesten en spoken in de volkscultuur, anno 2015.
"Het Land van Nevele" jaargang XLVI, nr. 3, september 2015.
Themanummer:
- Sint-Vincentiusschool, 160 jaar jong, door Alex van Maldeghem.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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"Gerardimontium", Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis. Nummer 263
(september-oktober 2015). Enkele thema's:
-De Oorlogsjaren in Geraardsbergen
-GEN-IAAL ERFGOED in de regio Idegem, Romeins DNA-project brengt genetische diversiteit in
Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen in kaart.
-"Zot van ANDRIES WONDER met muizenoorkens?”, Een korte schets van de dahliakwekers Romaan
en Clement Andries Grimminge 1919-1991.
-"WADDE SKAA GEBAA!", een speurtocht naar follies of vermaakarchitectuur in Geraardsbergen.
-Een stukje industriële archeologie van de Dender DE SLUIS IN HET GEMEENTEWAPEN VAN IDEGEM.
"Heemkring Lebbeke vzw" jg. 27, nummer 3, 2015.Themanummer:
-Lebbeke tijdens de Negenjarige Oorlog, (1688-1697).
"Tijd-Schrift", Heemkunde en lokaal erfgoedpraktijk in Vlaanderen, jaargang 5 nr. 2, augustus 2015.
Thema: Licht
- Licht zonder zicht. Burenovereenkomst rond lichtinval en privacy in vroegmodern Brugge.
- Opkomst en verspreiding van gas- en elektrisch licht. Gent als verlichte en belichte stad
(1823-2001).
- Virtueel lichtbaken. Het verlichtingsontwerp van de Citroën-toonzaal in Brussel.
- Het licht scheen in de duisternis. Lichtsymboliek en erfgoed van de vrijmetselarij.
- De Molse lichtstoeten. Een verhaal van traditie, vooruitgang en licht.

"M.G.O.G.", Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis & Oudheidkunde te Gent,
jg. Gent 2014 Nr. 68. Enkele thema's:
- Bodemverhalen: 40 jaar archeologisch stadsonderzoek in Gent.
- De poot van een wolf aan de poort van het Steen (deel 2).
- Administratieve organisatie en archiefbewustzijn in de abdij en het hospitaal van de Bijloke
te Gent in de late middeleeuwen (einde 13de - 14de eeuw).
- Maria van Bourgondië in Hof ten Walle.
- Het Panoramisch Gezicht op Gent 1534.
- Het Land van Waas tijdens de overheersing van het revolutionaire Gent, 1578-1583.

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

-> Boeken te koop: nieuwe uitgaven
van de Werkgroep Genealogie Melle vzw
Boekhoute: Heilig Kruiskerk, dopen 1660 tot 1796, door Rita Van Herrewege. In totaal
8.406 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en
doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 375 pagina's voor 26,00 EUR.
Boekhoute: Heilig Kruiskerk, dopen 1797 tot 1911, door Rita Van Herrewege. In totaal
8.167 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en
doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 419 pagina's voor 29,00 EUR.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Boekhoute: Heilig Kruiskerk, huwelijken 1671 tot 1904, door Rita Van Herrewege. In totaal
4.077 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man, met de vermelding van de namen van de getuigen, alsook een lijst op de naam van de vrouw, eveneens alfabetisch gerangschikt. In totaal 324 p. voor slechts 24,00 EUR.
Merendree: Sint-Radegundisparochie, geboorten van 1629 tot 1802, in twee delen van
A tot G & H tot Z, door Johan De Baets. In totaal 10.722 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de
doopgetuigen, 614 pagina's. De twee delen samen voor 42,00 EUR.
Merendree: Sint-Radegundisparochie, huwelijken van 1629 tot 1802, door Johan
De Baets. In totaal zijn er 2.220 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man, met
vermelding van de namen van de getuigen, alsook een lijst op de naam van de vrouw, eveneens
alfabetisch gerangschikt. In totaal 226 p. voor slechts 18,00 EUR.
Merendree: Sint-Radegundisparochie, begrafenissen van 1629 tot 1797, door Johan
De Baets. In totaal zijn er 5.639 overlijden alfabetisch weergegeven op naam van de overledene,
met vermelding van de namen van de ouders of echtgeno(o)t(e). In totaal 274 p. voor slechts
21,00 EUR.
Wachtebeke: Sint-Catharinaparochie, dopen 1612-1805, door Murk Van Stralen.
In totaal zijn er 15.332 dopen genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 621 p.
(in twee delen) voor 42,00 EUR.
Lochristi: (Sint-Niklaasparochie) dopen 1801-1915, door Murk Van Stralen. In totaal zijn er
13.430 dopen genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 604 p. (in twee delen)
voor 41,00 EUR.
Laarne: Burgerlijke Stand, huwelijken 1797-1900.
In totaal zijn er 2.318 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man, met vermelding
van hun geboorte, beroep en de naam van de ouders, verder de namen van de getuigen alsook
een afzonderlijke lijst op de naam van de vrouw, eveneens alfabetisch gerangschikt. In totaal
270 p. voor slechts 21,00 EUR.
Kluizen: Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk, begrafenissen 1808-1908, door Rita Van Herrewege. In totaal zijn er 3.180 begrafenissen in alfabetisch volgorde genoteerd 117 p. voor
slechts 13,00 EUR.
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 EUR.

> Nieuwe uitgaven op komst

van de Werkgroep Genealogie Melle vzw

Vier boeken van Ertvelde:
-dopen 1633-1796 & 1797-1914
-huwelijken 1633-1915
-begrafenissen 1653-1902

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Kalenderactiviteiten oktober 2015:
Zaterdag 31 oktober om 10 u. 30 > Familiekunde Vlaanderen - Regio Tielt:

"25 jaar Familiekunde Vlaanderen - regio Tielt, vzw"
het bestuur van FV-Tielt vzw nodigt u vriendelijk uit naar de academische zitting.

-------------------------Zaterdag 31 oktober 2015, zondag 1 november en maandag 2 november 2015
van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. > Fotoclub IRIS-MELLE

"47e Foto-Expo"

In het Gemeentehuis, Gemeenteplein 1, 9090 Melle
-----------------------Zaterdag 14 november 2015 om 20 uur. > Werkgroep 1418 van Destelbergen
kerk: O.-L.-V.–ter-Sneeuw te Destelbergen:

"Koor- en orgelrecital ter herdenking van WO I"

Orgelwerken van: J. Cabanilles, A. Guilmant, L. Vierne, J. Langlais en J. Alain
Orgel: Frank Heye; Koorwerk van : O. Lassus (Lamentationes Hieremiae)
--------------------------------Van 6 tot 16 november 2015, een tentoonstelling opgezet door Familiekunde Deinze
Waar: in de Onze-Lieve-Vrouwkerk, Markt te Deinze

" W.O. I in beeld in onze streek"

Met informatie over slachtoffers en beschadigde gebouwen
--------------------------------Donderdag 19 november 2015 om 20 uur > Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
in Cultureel Centrum De Vlier - Convent Begga
Groot Begijnhof 15 te Sint-Amandsberg
Voordracht: "De familie Warneford van 1189 tot 1915"
door Frederik Vanderstraeten
---------------------------------Vrijdag 20 november 2015 om 14 uur > Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze
Ingericht door : Gezinsbond Deinze.
Waar: Elfdorpen, Ghesquierestraat, 9800 Deinze..
Voordracht: "Vondelingen in elk tijdperk."
Spreker : Claude Gekiere, voorzitter FV Regio Deinze
-----------------------------------Donderdag 10 december 2015 om 20 uur. > Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
In Ontmoetingscentrum Oostakker
Pijphoekstraat 30, 9041 Oostakker

" Voorstelling van het 52ste jaarboek".

Om 19.15 uur voorafgegaan door filmbeelden over Oostakker met commentaar van
Roger Poelman.
--------------------------------------Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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gemeente Melle
Inhuldiging 'Stoel der Erfgoed':
sfeervolle wandeltocht met animatie
op zondag 8 november 2015
Maak kennis met het nieuwste kunstwerk
op het Melse openbaar domein: de Stoel
der Erfgoed, van Renato Nicolodi. Een
wandeling van 5 kilometer leidt je er
langs en voert je met muziek en verhalen
van de destructieve Eerste Wereldoorlog
naar de kunst van vandaag.
Je kan vertrekken tussen 13.30 en 15.30
uur, telkens in kleine groepjes. Deelname
is gratis, één consumptie halverwege is
inbegrepen. Vertrek en terugkomst is voorzien aan het station van Gontrode.
Op 8 november 2015 huldigt Melle De Stoel der Erfgoed in. Op die dag wordt de prijs die onze gemeente kon binnenhalen in de wedstrijd 'Thuis voor een Beeld' in de kijker gesteld. Om alle Mellenaars de kans te geven kennis te maken met het beeld, organiseert de gemeente een herfstwandeling. Muziek en verhalen leiden je van de Eerste Wereldoorlog naar de dag van vandaag.
Met de hulp van Wim Claeys, Jan De Maeyer en nog vele anderen leiden we je rond en naar het
Vliegveld en maak je uiteraard ook kennis met het kunstwerk.

Fotoclub

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze

van 6 tot 16 november 2015

Een tentoonstelling opgezet door Familiekunde Deinze
Waar: in de Onze-Lieve-Vrouwkerk, Markt te Deinze
----------------------------------------------------------------------Op 11 november 1918 werd na vier jaar tergend lang oorlogsgeweld dat, noch in omvang, noch
in vernietigende kracht ooit gezien was, een wapenstilstand getekend die een einde maakte
aan Wereldoorlog I.
Honderd jaar later zijn er geen ooggetuigen meer die ons kunnen navertellen hoe zij deze
verschrikkelijke tijd beleefd hebben.
De enorme materiële schade die toen werd aangericht is sinds lang hersteld en wie nu door
Deinze en zijn omgeving wandelt kan hiervan geen littekens meer zien.
Naar aanleiding van deze hachelijke periode die wij willen ‘herdenken’, confronteren wij u met
een reeks beelden uit onze regio die de omvang van de schade aan gebouwen, kerken en
bruggen illustreert.
Naast het materiële was het menselijk leed onmetelijk groter. Helaas kon die schade nooit hersteld worden.
Daarom belichten wij als tweede thema de meer dan 100 Deinse soldaten die in WO I gesneuveld zijn.
Kijk, herdenk en draag uw kennis over aan de volgende generaties!
Koester geen wrok maar laat dialoog en verdraagzaamheid primeren om zo onze toekomst en
die van onze nakomelingen veilig te stellen!

Familiekunde Vlaanderen - regio Leuven

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland
Nieuwe locatie: Kasteel van Poeke, Kasteelstraat 38, 9880 Aalter-Poeke

Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze
Vrijdag 20 november 2015 om 14 uur
Voordracht:

"Vondelingen in elk tijdperk."

Spreker : Claude Gekiere, voorzitter FV Deinze
Ingericht door : Gezinsbond Deinze.
Waar: Elfdorpen, Ghesquierestraat, 9800 Deinze..
Meer info : Kinderen te vondeling leggen is een primitieve vorm van gezinsplanning die over gans
Europa voorkwam, en sporadisch nog voorkomt. Het is vooral een stedelijk verschijnsel.
De oudst gekende is Mozes, de jongste is Pieter De Kleine. Daartussen hadden we een gans aantal
anderen: Maria Vandecapelle, Sophie Vondels, Josine Verbancken, Francoise Vandecauter, enz.
Tijdens de Franse Republiek werd het in de gebieden onder Frans bewind verplicht om vondelingregisters bij te houden. Daardoor zijn er gegevens over de vondelingen beschikbaar in veel van de
grotere steden in Zuid- en West-Europa.
Deze gegevens zijn zo waardevol omdat ze een stuk geschiedenis laten zien van de armste bevolkingsgroepen die meestal zelf nauwelijks geschreven sporen nalaten.
Wat waren de drijfveren om een kind te vondeling te leggen? Was er een reglementering? Waar
werden de kinderen te vondeling gelegd? Hoe kwamen ze aan hun naam? Hadden ze overlevingskansen? Was er een controle door de overheid? Waar werden ze geplaatst?
In een laatste deel komt het leven van ene Christine Gora, zelf vondelinge en opgevoed in onze directe omgeving, aan bod.
En hoe zat dat met die tweeling-vondeling ? Mooie verhalen, zult u zeggen, maar anderzijds een
beetje triest…
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen - regio Dilbeek

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Werkgroep DESTELBERGEN 1418
Koor- en orgelrecital ter herdenking van WO I
Zaterdag 14 november om 20.00 u
Kerk : O.-L.-V-ter-Sneeuw Destelbergen
In samenwerking met de
gemeentelijke werkgroep rond WO I
Koor : Seicento o.l.v. Christophe Goedvriend
Orgel : Frank Heye
Koorwerk van : O. Lassus (Lamentationes Hieremiae)
Orgelwerken van : J. Cabanilles, A. Guilmant, L. Vierne J. Langlais en J. Alain
Kaarten verkrijgbaar bij Annemie Hillewaere (koorlid) of bij Frank Heye
Annemie Hillewaere : 09/221.91.94.
Frank Heye : 09.231 11 08
frank.heye@telenet.be
www.orgelcomitedestelbergen.be
U kan overschrijven op het rekeningnummer: BE44 8903 1413 5945
De kaarten zullen dan klaar liggen aan de kassa
Voorverkoop: 10 €
Aan de kassa: 15 €
Onder de 18 jaar: gratis

Mededeling van Archiefbank Brugge
Beste gebruiker,
Met het reeds lang aangekondigd opzet om ook de akten van de burgerlijke stand van de Brugse
deelgemeenten voor de periode 1796-1915 online te plaatsen, kunnen we eindelijk mee van start
gaan. Sinds vandaag is dit gebeurd voor de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de voormalige gemeenten Assebroek en Sint-Andries. Dit is samen goed voor bijna 30.000 akten. Aan
elke akte zijn de namen gekoppeld. Deze ontsluiting is gebeurd dankzij de vrijwilligers van de Werkgroep Enter van de vzw Levend Archief en van de vrijwilligers van het Rijksarchief van Brugge.
De andere deelgemeenten (Dudzele, Koolkerke, Lissewege, Sint-Kruis, Sint-Michiels en SintPieters-op-den-dijk) komen in de volgende maanden aan bod. Bij elk van deze volgende aanvulling sturen we geen nieuwsbericht, maar we delen het wel mee op de Nieuwspagina van de website.
Bezoek dus regelmatig
www.archiefbankbrugge.be.
Invoerwerk is mensenwerk en bijgevolg nooit vrij van foutjes. Bij deze een warme oproep om elke
fout aan ons te melden via de knop 'Reageer'.
Het team van het Stadsarchief en de enthousiaste groep vrijwilligers

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

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Webstek

"erfgoedmelle"

http://www.erfgoedmelle.be

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
---------------------------------------Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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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
-maandag 2 november (Allerzielen)
-woensdag 11 november (Wapenstilstand)
-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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