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1- "In Heusden vindt je altijd iets"

WGM vzw was present op de ruilbeurs te Heusden
Het was "Over de koppen lopen op de 12de Ruilbeurs te Heusden"
Zaterdag 20 februari was er geen enkele parkeerplaats meer te veroveren in de omgeving van de
ruilbeurs en dat dank zij de fervente verzamelaars die hun hart hier konden ophalen. De verzamelaars zijn kritisch: eerst goed kijken, hun eigen lijsten en catalogi raadplegen, alvorens te beslissen.
Doodsprentjes en oneindige collectiebakken met oude postkaarten alsook oorlogsherinneringen tonen hoe het vroeger was.
(uittreksel uit het verslag van Geert Herman)

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

WEBSTEK:
www.erfgoedmelle.be
Werkgroep Genealogie Melle vzw
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2-
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3- Onbekende drenkeling te Heusden in 1899
Te Heusden (wijk Melhoek) werd op 13 februari 1899 een onbekende drenkeling
uit de Schelde gehaald. Hier volgt de aangifte ingeschreven in de overlijdensregisters van de burgerlijk stand te Heusden:
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"Het jaar achttien honderd negen en negentig den dertiende februari om elf uren
voormiddag voor ons Julien Beerenz schepenen gedelegeerden
ambtenaar van den burgerlijken stand van Heusden, arrondissement Gent, zijn verschenen
Leopold Van Damme, oud vier en vijftig jaren, veldwachter, en
Victor Raman oud veertig jaren, smid, beide wonende te Heusden, wijk Dorp, geene bloedverwanten der overledenen dewelke ons
hebben verklaard dat op heden dertiende februari om tien uren voormiddag, alhier ter wijk melhoek is opgetrokken uit het water der Schelde
het lijk van eenen onbekenden persoon van 't mannelijk geslacht, oud schijnende vijgtig jaren, gestalte middelmatig, haar en snor zwart, oogen
blauw, neus dik, mond groot, tamelijk diklijnig, gekleed als volgt:
zwart stoffen broek, ondervest en veston van dezelfde stof, hemd met
zwarte strepen, grijze wollen halfkousen, kloefen met leder, zonder
papieren, waarvan akte welke wij, na voorlezing met beide
komparanten hebben geteekend ."
-------------------------------------------------------------

"Onbekend" of toch niet onbekend?
Wat de kranten uit die tijd schreven, weten wij niet, maar aan de hand van een in de rand
geschreven tekst van de overlijdensakte kunnen wij vaststellen dat er toen wel opzoekingen gedaan werden naar de identiteit van dit slachtoffer. Niet tegenstaande de verschillende gemeentes en afstanden was deze opsporing wel een succes.
In de marge van hetzelfde document staat te lezen:
Februari Nr 9
Onbekend
Nevensgaande akte heeft betrek op den genaamden
Van Landuyt Henri Conrard geboren te Coolscamp,
wonende te Gent, zoon van Charles Louis
en van Barbe Rosa Calloen, wonende te Gent,
rue Longue des Démangeaisons*, nummer zeven en veertig,
zie vonnis geboekt ter registers van overlijdens te Heusden van
achttien honderd negen en negentig, ------------------------------* rue des Démangeaisons = Lange Krevelstege, tussen de Brusselstraat en SintLievensstraat
----------------------------Coolscamp, Heusden (Melhoek), Gent…?
Even zijn geboorteakte opzoeken in Koolskamp (Coolscamp).
Hier volgt de tekst van zijn geboorteakte :
In den jare achttienhonderd negenenveertig den zeventiende januari ten twee uren namiddag Voor ons Armand De Muelenaere, Burgemeester ambtenaer van den burgerlijken stand der gemeente
Coolscamp provincie westvlaenderen, kompareerde KarelWerkgroep Genealogie Melle - vzw
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Louis Vanlanduyt, bakker oud zeven dertig jaren
geboren en wonende te Coolscamp, die ons vetoonde een kind
van het mannelijk geslacht, gisteren ten tien uren voormiddag
in Coolscamp geboren van hem en van zijn echtgenoote
Barbara Rosa Talloen, huishoudster oud vier en
dertig jaren, geboren te Varssenaere, welk kind hij verklaarde
te geven de voornaem van Henricus Conrardus. Dit
alles ten bijzijn van Jan Werbroeck veldwachter oud zevenen
zestig jaren en Henri De Muelenaere, notarisklerk oud vijf
en twintig jaren, beide inwoonders van Coolscamp waervan akte
aen de komparant en aen de getuigen voorgelezen.

***************************************************************************

4- Weerspreuken uit de boerenkalender voor april!

door Xavier De Schryver

Weerspreuken april
Dat het weder in april onbestendig is, zeggen ons de aprilse grillen:

April met zijn grillen
doet wat hij wil.
Wat zeggen de mannen:

De vrouwen en de aprillen,
Ze hebben beide hun grillen.
Wat zeggen dan de vrouwen:

De heren en de aprillen
bedriegen die zij willen.
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Met het huwelijk vergeleken:

De echtelijke staat is als de maand april,
nu storm, dan zonneschijn, dan weer alles stil.
--------------------------------Bronnen:

Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land, door M. Broeckhove, 1945.

Dit boek uit onze rubriek "Folklore" en "Levensbeschouwing" kan geraadpleegd worden in de leeszaal
van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle.

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

5- 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.
En ook een hartelijke dank voor:
Doodsprentjes en rouwbrieven aan:
Alfons Matthys (Lochristi), André Vervust (Melle), Anne Van Kelst (Sint-Lievens-Houtem), Daniël De
Vleeschouwer (Semmerzake), François Francet (Eksaarde-Lokeren), Gerarda Poppe (Laarne),
Jacques Verbrugge (Grimbergen), Jan Cosyns (Zwijnaarde), Jeanine Van Herrewege (Sleidinge), Luc
Desloovere (Evergem & Carcassonne), Nele De Moor (Gent), Raoul Schepens (Melle), René Van Herreweghe (Sint-Amandsberg) en Rita Vander Linden (Lochristi).
Schenking van een grote collectie doodsprentjes en brieven, door mevrouw Jossine De
Vos / Eksaarde op uitdrukkelijke vraag van wijlen Paul Hesters. Waarvoor onze hartelijke dank.

Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten & huwelijken, priesterwijdingen, communieprentjes, jaarbidprentjes, enz…) aan:
Anna Vercruyssen (Wondelgem), Anne Van Kelst (Sint-Lievens-Houtem) en Gerarda Poppe (Laarne).

Parochiebladen: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake).
Necrologie: Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake), Nele De Moor (Gent) en Raoul Schepens (Melle).
Schenkingen: René Van Herreweghe (Sint-Amandsberg).

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Werkgroep Genealogie Melle vzw
6- Publicaties van bronbewerkingen door onze eigen auteurs.
-> Boeken te koop: nieuwe uitgaven
van de Werkgroep Genealogie Melle vzw

Zelzate: Sint-Laurentius, dopen 1800 tot 1900 door Marc Platteeuw. In totaal
11.438 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en
doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 707 p. voor slechts 45,00€.
Zelzate: Sint-Laurentius, huwelijken 1808 tot 1916, door Marc Platteeuw. In totaal 4.185
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 267 p. voor slechts 20,00€.
Zelzate: Sint-Laurentius, begrafenissen van 1808 tot 1910, door Marc Platteeuw. In totaal
zijn er 10.769 begrafenissen alfabetisch weergegeven op naam van de overledene, met vermelding van de namen van de ouders of echtgeno(o)t(e). In totaal 361 p. voor slechts 25,00€.
Ertvelde: O.-L.-V.-Hemelvaart, dopen 1797 tot 1914, door Rita Van Herrewege. In totaal
9.540 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en
doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 458 pagina's voor 31,00 EUR.
Ertvelde: O.-L.-V.-Hemelvaart, huwelijken 1633 tot 1914, door Rita Van Herrewege. In
totaal 4.152 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 339 pagina’s voor slechts 24,00 EUR.
Ertvelde: O.-L.-V.-Hemelvaart, begrafenissen van 1653 tot 1902, door Rita Van Herrewege. In totaal zijn er 13.694 overlijdens alfabetisch weergegeven op naam van de overledene, met
vermelding van de namen van de ouders en of echtgeno(o)t(e). In totaal 494 pagina’s voor
slechts 32,00 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 pagina’s 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 pagina’s voor
slechts 21,00 EUR.
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-> CD te koop: nieuwe CD's van bronbewerkingen

BAVEGEM: (Sint-Wilgefortis) Parochieregisters dopen 1657-1870, trouwen 1657-1910 en
begrafenissen 1657-1910
BEERVELDE: (Sint-Daniël) Parochieregisters dopen 1809-1910, trouwen 1809-1910 en
begrafenissen 1809-1910
BELLEM (Onze-Lieve-Vrouwparochie) dopen 1617-1802, huwelijken 1616-1802 en begrafenissen 1617-1802.
Boekhoute: (Heilig Kruis) dopen 1660-1911, trouwen 1671-1904 en begrafenissen 16681904
DESTELBERGEN: Parochieregisters dopen 1803-1910, trouwen 1803-1910 en begrafenissen 1803-1910
DESTELDONK (Onze-Lieve-Vrouwparochie) 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.
Ertvelde: (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart) dopen 1633-1914, trouwen 1633-1915 en
begrafenissen 1633-1915
GENTBRUGGE: (Sint-Simon & Judas) Parochieregisters dopen 1803-1904, trouwen 18031904 en begrafenissen 1803-1904
GONTRODE: (Sint-Bavo) Parochieregisters dopen 1646-1910, trouwen 1657-1910 en
begrafenissen 1656-1910
GROTENBERGE: (Brijvelde) Parochieregisters dopen 1795-1910, trouwen 1795-1910 en
begrafenissen 1795-1910
HEUSDEN: (Heilig Kruis) Parochieregisters dopen 1802-1910, trouwen 1802-1910 en
begrafenissen 1802-1910
KALKEN: (Sint-Denijs) Parochieregisters dopen 1657-1870, trouwen 1657-1910 en begrafenissen 1657-1910

http://www.erfgoedmelle.be
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7- Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
Boeken

"Wind- en Watermolens te Aspelare en Nederhasselt", door Georges L. Souffreau
(2016).
"Merelbeke" kiezerslijsten voor 1989, geschonken door Guido De Munter (Merelbeke).

"GENEALOGISCHE NOTA'S", uit de registers van de schepenen van
Ghedeele van Gent, deel V & VI (1ste deel) 1471-1496, door J. Baudts,
herwerkt door Gontran Ervynck, 2016

Tijdschriften
"Voor Mensen & Dingen": driemaandelijks tijdschrift 14° jg. nr. 1, 2016
Enkele thema's:
-Grande Maison de Blanc, een Gentse meubelzaak.
-Vaktaal in de achttiende eeuwse zadelmakerij. Uit een rekening van de Gentse meesterzadelmaker Jacobus Meert (1788-1791).
-Een paardentravalje aan de Gentse Sint-Niklaaskerk.
"Rond de Stenen Linde" driemaandelijks heemkundig tijdschrift, jaargang 40, nrs.: 1
t/m 4
enkele thema's:
-de Naam "Van Heddeghem".
-de Waalse Roots van de familie Tackaert.
-de familie Bette.
"De Rode Leeuw" driemaandelijks tijdschrift voor familiegeschiedenis van de Kon. Ver.
Familiekunde Vlaanderen - Provincie Limburg vzw. Jg. 47, nr. 1, 2016
Enkele thema's:
-De grote herdenking (9): kwartierstaat van Petrus Tilmanus Verweijen.
-Oudste akten van de burgerlijke stand (1796-1798) van de gemeente Donk ingeschreven in
de parochieregisters van Donk.
-Opgepast voor heraldische wildgroei!
-Aankondiging boek: Familiewapens in Limburg.
-Heraldiek en de weg naar een familiewapen; tekens van macht en pracht.
"Appeltjes van het meetjesland" jaarboek 2015, nr. 66
enkele thema's:
-Sluizenbouw in Vlaanderen tijdens de middeleeuwen en de nieuwe tijd.
-Jooris Blomme (1641-1693) burgemeester van Zomergem, vrijlaat en gijzelaar.
-De afbraak van het Woestijnegoed in Aalter (1706).
-Pastoors te Vinderhoute. Helden of slachtoffers van hun geweten?

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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"De Levensboom" Informatieblad F.V. Meetjesland,
driemaandelijks tijdschrift, Jg 29, nr 1, 2016
enkele thema's:
-John De Backer, de 1ste Vlaamse pionier in de Gold Hill Settlement, Nebraska Territory,
het huidige Boulder in de staat Colorado. (van 1825 tot 1953).
-Huwelijksperikelen in het Meetjesland. deel 4: trouwbeloften (1730 tot 1772).
-Suzanna van Cautere, zeven maal gehuwd, zes maal weduwe, een triest record?
"Vlaamse Stam" Tijdschrift voor familiegeschiedenis, Jg 52, nr. 1, januari-maart 2016.
enkele thema's:
-Fotorubriek - Beelden uit het verleden. (De alleroudste carte-de-visite).
-Waarom dragen zoveel Franstaligen Vlaamse familienamen?
-Gedeporteerden van de Eerste Wereldoorlog. Het verhaal van mijn opa.
-De burgerlijke stand in Europa.
-Vluchtelingen naar Frankrijk tijdens de Grote Oorlog.
-Een familie van brouwers en herbergiers.
"Heemkundige Kring Overmere" driemaandelijks tijdschrift, Jg. 34, Nr.
enkele thema's:
-150 jaar kerk. Historisch referentiekader voor de periode van de opbouw van de kerk
1866. De nieuwe kerk en zondagsschool.
-Dancings aan het donkmeer (deel 2) de jaren '60 - '70 en later.
-Panelen herdenkingsroute WO I - bord 4.
"Leiestam" tijdschrift Jg. 24, nr. 1, februari 2016
enkele thema's:
Plaatsing van vondelingen en verlaten kinderen.
http://ocmwgent.be/OCMW/raadplegen-archief-en-bibliotheek/vondeling-opzoeken.html
-Nazareth: status animarum 1787.

"Ghendtsche - Tydinghen" tweemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige en Historische Kring Gent v.z.w., Jg. 45, nr. 2
enkele thema's:
-De Rietgracht en de 'vrijheid van Gent' Deel 1, Betekenis.
-Brusselsepoortstraat nr. 142. Een huis met een rijke geschiedenis.
-'t Gangsken en de eerste Gentse theaterzalen.
-De Gentse zomerjaarmarkt van Sint-Pieters, voorganger van de Gentse feesten.
-De vergeten Vauxhall op de Coupure.
-Voor haard en land 1914-1915. Gentenaars uit de christelijke arbeidsbeweging in de grote oorlog.
-De kleurijke famielde Van Damme: De gecoöpteerden.
-Een stropke van de Brugsche puurte.

"Heemkundige Kring Haaltert" Jg. 36, nr. 1, enkele thema's:
-'t Kapittel, ooit van gehoord?
-Gesneuvelde soldaten in 1916.
-Civiele bescherming te Heldergem.
-Herinneringen van Atomse Kajotters en Katjotsters.
-De lotgevallen der bannelingen (V)
-Kerksken 1879-2015 Geschiedenis van het Sint-Martinusheem.

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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8-

Kalenderactiviteiten

te

april 2016:

Destelbergen

Zondag 24 april 2016

Een ritueel is …..
elf eeuwen geschiedenis aan het bedevaartsoord
Bergenkruis
In Destelbergen is Hemelvaartsdag het synoniem voor de traditionele bedevaart naar Bergenkruis.
Weinige activiteiten kunnen terugblikken op dergelijke lange traditie. In 1871 werd er voor
het eerst een officiële bedevaart naar een van de
groenste plekjes van Destelbergen georganiseerd.
Iedereen is welkom op erfgoeddag .
Gegidste wandeling: via bezienswaardigheden naar
Bergenkruis. Deze wandeling wordt verzorgt door onze
gemeentegids Raymond Van Doorsselaere.
Verzamelen aan het gemeentehuis van Destelbergen,
ingang museum, Dendermondesteenweg 430, om 10.00
u. (3,50 km) en om 14.00 u. (5,50 km)
Inschrijvingen verplicht voor de wandelingen.
Maximaal 25 deelnemers per wandeling.
Reservatie via museum@destelbergen.be of tel.
09.218.92.86
Deelname: gratis
Bezoek voor of na de wandeling de tentoonstelling over
Bergenkruis in het gemeentelijk museum.
------------------------------------------------------------------------Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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te

Melle

Zondag 24 april 2016

Een ritueel is …..
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Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze

Datum: 26/04/2016
Tijd: 14:00 - 16:00
Locatie: Deinze Stadsarchief, gelegen op de Leiedam.
(Data in optie van eventuele verhuis van de stadsdiensten naar het nieuwe stadhuis
in Deinze)
Een bestuurslid van Familiekunde Deinze zal ter beschikking zijn om nieuwe stamboomzoekers te begeleiden. Meer bepaald zal bijzondere aandacht worden
gegeven aan de beschikbare boeken, microfilms,
popp-kaarten, e.d. Inderdaad, het Deinse Stadsarchief is méér dan de registers van de Burgerlijke
Stand. Er is geen inschrijving vooraf noodzakelijk.

Korte mededeling van FV - regio Deinze

Beste,
Een heel interessante website. Het is soms niet eenvoudig om de betekenis van beroepen op Franstalige akten te
begrijpen.
Op deze website, wordt (weliswaar in het Frans) van honderden beroepen een korte beschrijving gegeven. Zeker
van beroepen welke momenteel niet meer bestaan is dit meer dan welkom.
Site: Les Métiers de nos Ancêtres
(Met dank aan Luc Sleeckx)
Namens Familiekunde Deinze,
Claude Gekiere

Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland
Zondagvoormiddag 3 april 2016 om 10.30 u
Parochiaal Centrum Nevele (vroegere zaal Novy)
Camille Van der Cruyssenstraat 1, 9850 Nevele

Jan LUYSSAERT
ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN DE STEDE EN VRIJHEDE VAN NEVELE
EN VAN ZIJN DONJON
Archeologische vondsten bewijzen dat Nevele reeds vroeg bewoond was. Vooral de ligging aan de bevaarbare Poekebeek speelde hierin een gunstige rol.
Nevele binnen had het statuut van stad en vrijheid en was nauwkeurig afgebakend van het omliggende
platteland, Nevele buiten genoemd.
Bij de verovering van onze streken hebben de Romeinen de eerste grote landbouw-uitbatingen opgericht, de zogenaamde villae.
Vanaf de 5de eeuw bouwden de Frankische veroveraars versterkte hoeven op een kunstmatige verhoging, mote of motte. Zo is ook de villa nevele ontstaan en die mote vormde de kern van de latere Stad
en Vrijheid Nevele.
Nevele bezit het tweede oudste bekende gemeentezegel van Vlaanderen, een zegel van 20 juni 1316
waarin de term stede ende vrihede voor het eerst wordt gebruikt.
De oudst bekende heer van Nevele is Walter of Wouter van Nevele die in 1072 als getuige vermeld staat
in oorkonden uitgevaardigd door Robert I (Robrecht de Fries), graaf van Vlaanderen. Aangezien hij zich
dan al heer van Nevele noemde, bezat hij zeker een woonplaats die een heer waardig is en dat kan alleen maar een motekasteel zijn geweest. De bouw van dit kasteel wordt in de tweede helft van de 11de
eeuw gedateerd.
Hoe heeft zich de stede van Nevele verder ontwikkeld en welke rol hebben de heren van Nevele hierin
gespeeld? Wat is er van het kasteel van Nevele geworden?
De lezing wordt ondersteund door reconstructiebeelden van de landschaps- en ontstaansgeschiedenis
van Nevele en de geschiedenis van zijn donjon...
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Kalenderactiviteiten

mei 2016:

Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland
Zondagvoormiddag 8 mei 2016 om 10.30 u
Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

Ignace VAN DRIESSCHE
MEETJESLANDSE LANDBOEKEN EN OMMELOPERS
In het lokaalhistorisch onderzoek wordt nog te vaak voorbij gegaan aan de landboeken en ommelopers.
Sedert een vijftal jaar ontwikkelt het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een veelomvattend project
rond die prekadastrale documenten, omdat die onschatbare informatie genereren voor het onderzoek
naar landschapsgenese, ruimtelijke ontwikkeling, sociaaleconomische en economische evoluties, landbouwgeschiedenis, uitbouw (water)wegennet, ... Bovendien bevatten landboeken en ommelopers relevante inlichten voor historische deeldisciplines zoals de genealogie, de demografie, de volkskunde, de
toponymie. En wat het nog interessanter maakt, vaak bevatten die documenten heel vaak ook prachtige
kaarten.
In deze voordracht staan we stil bij die landboeken, met bijzondere focus op de Meetjeslandse exemplaren. De doelstelling en de totstandkoming ervan komen aan bod. Ook de aanwending ervan binnen de
fiscale administratie en de onverhoopte mogelijkheden voor het geschiedkundig onderzoek worden belicht.
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Familiekunde Vlaanderen - regio Dendermonde
Donderdag 12 mei
2016: Vormingsavond: voordracht

"De mogelijkheden van vredegerechtdossiers als historische
bron"
Voordracht door Evelien Dhaese, Erfgoedconsulente Waasland.
Evelien D’Haese gaat hier dieper in op de
inhoud van de akten van het vredegerecht
en de verschillende aspecten van deze veelzijdige bron. De mogelijkheden voor dieper
historisch onderzoek worden eveneens geschetst.
Genealogisch documentatiecentrum
"Prinsenhof", Vlasmarkt 29 te Dendermonde
20.00 uur - toegang gratis

-------------------------------------------------------
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Openingsdagen en -uren van het Gemeentelijk Archief &
Documentatiecentrum te Melle voor het jaar 2016

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 2016

-zaterdag 14 mei t.e.m. maandag 16 mei (Pinksterweekend)
geheel de maanden juli en augustus
-dinsdag 1 november (Allerheiligen)
-woensdag 2 november (Allerzielen)

-zaterdag 24 december 2016 t.e.m. maandag 2 januari 2017 (kerst- en nieuwjaarsperiode)

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