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VOORWOORD
Bij het verlaten van de “slachtmaand” november moet ik steeds aan onze jeugd en ouders terugdenken. Hoe we elk jaar een varken slachtten bij de boer in de omgeving. Hoe we dan mochten helpen om
het varken vast te houden terwijl het arme beest de genadeslag kreeg en vervolgens na een deskundige
steek in de keel, de grondstof voor die lekkere bloedworsten afgetapt werd. Daarbij deden ook allerlei
verhalen de ronde zoals: wanneer de boerin toevallig haar maandstonden had kon men het bloed sowieso wegkieperen, de kwaliteit deugde langs geen kanten!
Na het nodige snijwerk van de slager konden we de buit mee naar huis nemen. Er werden worsten
gedraaid, bloedworsten, koteletten gebakken, hespen in ’t zout gestoken en smout bewaard om de boterhammen te smeren. Hoe lekker dat keelstuk, de “huufflakke” om nog maar te zwijgen van de
“paté” en de “kaantjes”. De droge worsten die daarop volgden hadden geen tijd om te drogen, ze werden dagelijks gegeten!
Wat een verschil met de bereidingen die nu bij de “keurslager”
tentoongesteld liggen, maar helaas er is geen andere keuze meer, de
klant is koning! Of worden we oud…..wie zal ’t zeggen?
Op het moment dat je dit leest zijn we aardig op weg naar de “donkere maand” en de kortste dag!
En wij, wij wroeten maar voort in onze hobby met opzoekingen
naar onze “roots”.
Laatst was ik nog op bezoek bij onze vrienden van het Stadsarchief in Eeklo. Wat die vrijwilligers daar uit de grond gestampt hebben in al die voorbije jaren is werkelijk sensationeel. De accommodatie is prachtig, geen parkeerproblemen en een ontvangst die er
mag zijn! Wie ook maar iets zoekt in de geschiedenis en de bevolking van deze prachtige Meetjeslandse hoofdstad, kan hier zeker terecht! Proficiat aan alle medewerkers daar in Eeklo! (Adres: Industrielaan 2 te Eeklo.)

OPROEP
Hier een vraagje van onze redactie en het Documentatiecentrum in Melle:
In de zomer van 2015 kwam een zekere Fred Wieme (Duitse nationaliteit) naar Melle met een enorm
bestand als resultaat van zijn opzoekingen gespreid over 40 jaar en over de hele wereld. Al die gegevens staan op een laptop die zich bevindt in onze archieven. We vinden het echter zonde om al deze
opzoekingen verloren te laten gaan. Daarom langs deze weg een verzoek tot de verwanten van de familie Wieme om deze gegevens ter beschikking te stellen. Onze voorkeur gaat uit naar iemand van de
familie WIEME die deze gegevens op een verantwoorde wijze kan verwerken. Al wat je moet doen is
langs deze weg contact nemen met onze vereniging zodat wij na een afspraak alles kunnen overdragen.
de redactie

Zoekertjes…………
Indien je onverhoopt op een lees- of interpretatieprobleem botst bij uw opzoekingen
kan je steeds hier uw ding kwijt. Bij uw opzoekingen steken we graag een helpende
hand uit. Met onze hulp en deze van alle abonnees kunnen wij u misschien uit de nood
helpen. Stel de vraag bij voorkeur per email, dan kunnen we u persoonlijk antwoorden.
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Vraag: Ik kom bij mijn opzoekingen geregeld vreemde tekens tegen in de aktes. Soms met „nota“ bijgeschreven.
Soms zonder. Meestal is het teken in de vorm van een
vreemdaardige hand. Het ontcijferen van de Latijnse
„kriebels“ en vervoegingen lukt nogal aardig, maar die
„hand“ bezorgt me slapeloze nachten!
Ik weet dat iets moet beduiden omdat hetzelfde teken steeds wederkeert, dus geen toeval is en omdat
in die als men zich de moeite nam om het te noteren, het betekent dat het belangrijk was. Ik vroeg me
dus af of er iemand is die mij kan vertellen wat dit teken betekent ?
Antwoord: De registers van Scheldewindeke werden door onze medewerkers nauwgezet bekeken.
Een of ander individu heeft deze akten enkel "geparafeerd" ten teken dat hij ze gevonden had. Dit teken, bezie het als een "krabbel - paraaf" is nog bij verschillende andere akten te vinden!!
besluit: maak je geen zorgen, waarschijnlijk het werk van zo’n archiefkrabbelaar!

Tips van Marcel Meys
Bijzondere schenking: bibliotheek van Roosenbergabdij uit Waasmunster naar het Rijksarchief te Gent
Op 24 augustus 2016 vond een atypische schenking plaats. Die dag nam het
Rijksarchief te Gent de bibliotheek van de Roosenbergabdij uit Waasmunster in
ontvangst: 52 verhuisdozen vol boeken uit de 16de tot de 21ste eeuw. Deze bijzondere aanwinst krijgt momenteel een definitieve plaats in het bibliotheekmagazijn van het Gentse Rijksarchief.
Waarom atypisch? Waarom bijzonder? Onder normale omstandigheden neemt het Rijksarchief geen
bibliotheek- of documentatieverzamelingen over. In het geval van de Roosenbergabdij gaat het echter
om een doordachte keuze, waarvoor overlegd werd met het bisdom.
In de zomer van 2016 vertrokken de laatste zusters immers uit de abdij, richting het moederklooster
van hun congregatie, in het centrum van Waasmunster. De volledige inboedel van de grote, moderne
site aan de Oudeheerweg-Heide moest een nieuwe bestemming krijgen, waaronder een groot deel van
de meubels, het museum en de bibliotheek. Met hun vertrek kwam een einde aan een traditie die sinds
1237 bestond, het jaar waarin de eerste Roosenbergabdij in Waasmunster werd gesticht.
Deze gemeenschap van Victorinen leefde meer dan 500 jaar volgens de regel van Sint-Augustinus,
tot de Fransen de abdij in 1797 afschaften. Dankzij een daadkrachtige abdis konden op dat moment
veel documenten worden gered en slaagde men er in 1830 in om de abdij nieuw leven in te blazen, als
Roosenberg II. In de jaren 1970 raakte de instelling in een nieuwe crisis en kwam er een fusie met de
congregatie van Mariazusters van Franciscus. Dat leidde uiteindelijk tot een doorstart als Roosenberg
III in de zomer van 1975, toen de zusters in het gloednieuwe gebouwencomplex van architect Dom Hans
Van der Laan trokken - de site die nu definitief verlaten wordt.
Het was de wens van Zuster Trees en haar medezusters om de bibliotheek te herenigen met het archief van Roosenberg I en Roosenberg II, waarvan een deel al decennialang in het Gentse Rijksarchief
te vinden is (Roosenbergabdij 0000, leeszaaltoegang K174, ancien régime). Sinds 2013 beschikt het
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Rijksarchief ook over een tweede, groot archiefblok van de abdij (Roosenbergabdij 2013, leeszaaltoegang K175, ancien régime tot begin 20ste eeuw) en anno 2016 werden, aanvullend, al archiefstukken
overgebracht die tot voor kort in het abdijmuseum werden tentoongesteld.
Bovendien gaat het hier niet zomaar om een bibliotheekcollectie, zonder meer. Tijdens een voorafgaand plaatsbezoek stelden de Gentse archivarissen vast dat een deel van wat als ‘boeken’ werd beschouwd, eerder archief bleek te zijn. Zo troffen ze bijvoorbeeld een 19de-eeuws intrede- en professieregister aan, waarin de aankomst van nieuwe kloosterlingen werd genoteerd. Tal van bibliotheekwerken vertonen bovendien aantekeningen van hun gebruikers, waaruit kan worden geconcludeerd dat de
bibliotheek in dit geval een waardevolle aanvulling op het archief betekent.
Verrassend genoeg bevat de collectie ook heel wat werken over de geschiedenis van het Waasland,
waardoor ze inhoudelijk ook aansluit bij andere archiefbestanden binnen het Rijksarchief te Gent.
Kortom, een aanwinst voor lezers met interesse in religieuze geschiedenis, mensen op zoek naar sporen
van vroegere kloosterlingen én bezoekers met een hart voor het Waasland!
Raadpleging is mogelijk via handgeschreven fiches, geordend op auteursnaam of titel.

BURGERLIJKE STAND
Het Rijksarchief levert continu inspanningen om de akten van de Burgerlijke Stand die ouder zijn dan
100 jaar digitaal online aan te bieden: http://search.arch.be/nl/tips/101-burgerlijke-stand. Voor familiekundigen is dit uiteraard schitterend nieuws. Het is evenwel - om begrijpelijke redenen - een nog onvoltooid titanenwerk, maar het streefdoel is om alle akten van de Burgerlijke Stand van voor 1913 uit
geheel België online digitaal aan te bieden via de website van het Rijksarchief in België.
Steeds meer steden en gemeenten ondernemen de laatste jaren stappen ook zelf stappen om
de akten van de Burgerlijke Stand ouder dan 100 jaar te laten digitaliseren en vervolgens online
vrij te geven. Ze doen dit om meerdere redenen. De twee belangrijkste motivaties zijn het duurzaam bewaren en beter toegankelijk maken van deze genealogische bronnen.
Op die manier hopen ze ook een antwoord te kunnen bieden aan het stijgend aantal genealogische verzoeken die de steden en gemeenten bereiken. Wanneer genealogisch geïnteresseerden
zelf van thuis uit in de akten kunnen zoeken, vergt dit immers veel minder administratieve belasting van de personeelsleden die in dienst zijn bij de steden en gemeenten.
We geven hier een aanzet met enkele links in Oost-Vlaanderen: Dankzij tips van familiekundigen kan dit in de nabije toekomst zeker nog aangevuld worden:
 Aalst: http://www.madeinaalst.be/genealogie
 Aalter: http://www.aalter.be/product.aspx?id=800
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Vernieuwde website Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) - Nederland
Het CBG, het centrum voor familiegeschiedenis, heeft een vernieuwde en verbeterde website,
waardoor de informatie nog toegankelijker is. Er is een centrale zoekingang die in één keer alle
archiefbronnen, stamboomgegevens, familienamen en familiewapens doorzoekt.
Voor 40 euro per jaar kunt u Vriend van het CBG worden en krijgt u niet alleen gratis toegang
tot de geweldige CBG verzamelingen, maar ontvangt u ook het Gen.magazine.
Link naar de website: www.cbg.nl.

Beroemde personen
Wie was Charles de Kerchove de Denterghem?
(L’Illustration Européenne van 8 april 1882)

Charles de Kerchove de Denterghem werd geboren te Gent op 4 juni 1819 en is er overleden op 21
februari 1882. Hij studeerde voor burgerlijke ingenieur tussen 1837 tot 1841, tot na het beëindigen
van zijn wetenschappelijke studies en diepgaande
praktijken.
Op 26 mei 1851 werd hij verkozen tot lid van de
Provincie Raad van Oost-Vlaanderen en in 1855
werd hij lid van de Gemeenteraad van zijn geboortestad Gent, waar hij na korte tijd de opvolger werd
van Burgemeester J. Delehaye. (1854-1857). Charles werd burgemeester van 1857 tot zijn overlijden
in 1882.
In de Kamer van Volksvertegenwoordigers zetelde
Charles achtereenvolgens van 7 juni 1863 tot in
1870. Hij keerde terug in november van 1875. Door
het overlijden van Pierre De Baets werd zijn mandaat verlengd door de verkiezingen van 1878. Gedurende een korte tijd, was hij in 1878 tevens lid
van Senaat.
In de Gentse gemeenteraadszitting van 8 november 1882, kondigde hij, door een slechte gezondheid, zijn ontslag aan als burgemeester. Hij overleed als Graaf de Kerchove de Dentergem.
Door zijn geboorte en zijn schitterende positie, meende mijnheer de Kerchove het recht te
hebben om tot de aristocratie te behoren, maar toch verkoos zich ten dienste te stellen van de
arbeiders, de bitterheid en de bezorgdheden van het publieke leven.
De administratie van de stad Gent was voor hem een familietraditie: vóór hem was zijn vader
ook burgemeester en senator. Gedurende de kwarteeuw dat hij zijn geboortestad bestuurde
legde hij zich voornamelijk toe op de ontwikkeling van de industrie en de handel van deze oude
Vlaamse stad. Begaafd met een grote ervaring in de zaken, behandelde hij vanaf zijn aankomst
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in de Kamer en met succes de verschillende materiële vragen waarbij hij na gesprekken een
rechtvaardig oordeel bracht.
Hij zetelde een laatste keer in onze Nationale Vergadering tijdens de stemming over een handels akkoord met Frankrijk. 's Anderendaags vroeg hij verlof om reden van ongesteldheid, en
sedert dien hadden zijn collega's hem niet meer gezien.
Charles de Kerchove had een totaal gevoel voor de “Gentse kwaliteit”: hij hield van bloemen en
de bezoekers bezochten met grote bewondering de fantastische Wintertuin die hij liet aanleggen aan de poorten van Gent. Een van zijn grote voldoeningen was het voorzitterschap bij de
openstelling van de prachtige bloemententoonstelling die men toen noemde: "la Session des
Etats Provinciaux de la Flore flamande, et les Etats-généraux de l’horticulture Européenne”.
Onnodig hier aan toe te voegen dat M. de Kerchove gedecoreerd werd met de Leopoldsorde en
een groot aantal buitenlandse Ordes: in 1880 vertegenwoordigde hij België bij het huwelijk van
de Spaanse koning.
Geboorte akte van Charles de Kerchove de Denterghem

Actes de Naissance
Du Sept Juin Mil huit cent dixneuf, à cinq heures de relevée,___________
Acte de Naissance de Charles Constant Ghilain de Kerchove, né le quatre de ce Mois, à
onze heures et demi du matin, fils de Monsieur Constant Ghilain, propriétaire,
et de Dame Pauline Colette Ghilaine de Loose, son Epouse Légitime, Domiciliés rue du poivre___________ Le sexe de l’Enfant à été reconnu être Mâle, premier témoin Emmanuel de
Kerchove de Dentergem, agé de quarante quatre ans, second témoin Charles de Loose, agé de
vingtdeux ans, propriétaires, Démeurans à St Denis & ruelongue des pierres, sur la réquisition
dudit Monsieur Constant Ghilain de Kerchove, et après lecture ont signé,_________ Constaté
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par nous françois Verhegghen, premier Echevin délégué pour l’etat Civil.
 In de marge wordt een vonnis vermeld waarbij de naam verbeterd wordt tot de Kerchove de
Denterghem :
« Par jugement du Tribunal de première instance séant à Gand province de la Flandre Orientale en date
du 25 mei 1864 il est ordonné de rectifier l’acte de naissance ci-contre en ce sens qu'il y sera acté que
les noms de l'enfant sont Charles Constant Ghislain de Kerchove de Denterghem (Gand 4 juin 1864 l’Officier de l’Etat Civil) »
Marié à Gand avec Eugénie Delimon, le 15 mai 1845, décédé à Gand le 21 février 1882

Overlijdens akte Charles de Kerchove de Denterghem

(N°490)In het jaar achttien honderd twee en tachentig, den een en twintigsten februari, ten middag, voor
ons ondergeteekenden ambtwaarnemende Schepen Augustin DeSmet gedelegeerden ambtenaar van den
burgerlijken stand der stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen, zijn gecompareerd Carolus Pickaert, oud zes en
vijftig jaren, brouwer, ridder der Leopoldsorde, wonende filledieuzenham1 en Gustavus De Vylder, oud acht
en vijftig jaren, bureelhoofd ten burgerstand, wonende predikheerenlei, ridder der Leopoldsorde, geen
bloedverwanten des overledene, dewelke ons hebben verklaard dat heden ten drij uren ’s morgens ten zijne
woonst burgstraat overleden is Carolus Constant Ghislenus Graaf de Kerchove de Denterghem, volksvertegenwoordiger, oud Senator, oud burgemeester der stand Gent oud provinciaal raadslid van Oost Vlaanderen,
Commandeur der Leopoldsorde, van den Nederlandschen Leeuw, en van de Orde van Christus van Portugaal.
Grootkruis van Karel den derden, versierd met het burgerkruis van eerste klas, geboren te Gent, den vierden
Juni achttien honderd negentien, echtgenoot van Eugenia Theresia Maria Ghislena De Limon, grondeigenaarster, zoon van Constant Ghislenus Graaf de Kerchove de Denterghem, en van Paulina Coleta Ghislena de
Loose, beide overleden. Waarvan akte, welke wij, na voorlezing, met de comparanten hebben onderteekend.

De Filledieuzen was een klooster voor prostituees, gevallen vrouwen e.d. die besloten hadden hun leven te beteren. Het
was gelegen in de Rode Lijvekens straat, tussen de Oudburg en de Tolhuislaan. Filledieusenham lag tussen de Slypstraet en
de Chartreusenstraet (in 1840). Charles woonde voorheen o.a. in de Burgstraat 57 te Gent.
1
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RICHTLIJN
Op aanvraag: Voor de (al of niet beginnende) vorsers toch nog even herhalen:
 Om toegang te krijgen tot de gegevens van de burgerlijke stand van de laatste honderd jaar zal je voor
de raadpleging een document - toelating van de Rechtbank van Eerste Aanleg – moeten voorleggen.
Voorbeeld van een brief opgesteld t.a.v. de REA (Rechtbank van Eerste Aanleg in Gent)
Gent, 28 februari 2014
Aan de voorzitter van de Rechtbank van 1ste Aanleg
Opgeëistenlaan 401A
9000 Gent
Geachte Mevrouw de Voorzitter,
Mijnheer de Voorzitter,
Conform de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming, hoofdstuk I, artikel 2 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27 mei 1987) ben ik zo vrij U bij
deze de toestemming te vragen genealogische opzoekingen te verrichten in de registers van de burgerlijke stand van de gemeenten, ressorterend onder Uw gerechtelijk arrondissement.
Hopend op een positief antwoord dank ik U bij voorbaat
Met de meeste hoogachting,
Handtekening
Afz.:…………………………………
OPZOEKINGEN
Let op: Op de Bevolkingsdienst/Burgerlijke stand zijn voor ons twee soorten registers van belang nl. de
BURGERLIJKE STAND en de BEVOLKING (meestal niet toegankelijk - 120 jaar - privacy!!- voor publiek!).
• Normaal zullen wij voornamelijk inzage willen hebben in de Burgerlijke stand, waar dus alle geboorten, huwelijken en overlijdens geregistreerd zijn.
• Elke burgerlijke stand heeft echter zijn eigen gewoontes om u toegang te geven tot de Burgerlijke
Stand. Naargelang de beschikbaarheid van de beambten zult je niet zelf mogen zoeken, bij andere krijg
je wat meer vrijheid, weliswaar onder supervisie. Maak hier geen misbruik van, dit is ten nadele van zij
die na u komen!
• Stel steeds de vraag of je kopijen, foto's of scans mag nemen van de documenten.
• Vergewis u ook van de financiële kant, sommige gemeentehuizen bieden de kopijen gratis aan, andere vragen grote bedragen voor een kopij (vraag enkel een kopij, geen officieel document met zegel,
anders zal het u nog meer kosten!).
• Wanneer je foto's mag nemen (gebruik een toestel dat teksten kan fotograferen), wat de vlugste
manier is, klasseer die direct bij thuiskomst op PC zodat je geen verloren bezoek gemaakt hebt.
Adressen van de Rechtbanken van eerste aanleg
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN AFDELING DENDERMONDE
GERECHTSGEBOUW, JUSTITIEPLEIN, 1
9200 DENDERMONDE Tel : 052/26.08.27
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RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN AFDELING GENT
OPGEEISTENLAAN, 401 A
9000 GENT Tel : 09/234.46.00
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN AFDELING OUDENAARDE
GERECHTSGEBOUW, BOURGONDIESTRAAT, 5
9700 OUDENAARDE Tel : 055/33.16.11

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.

Doodsprentjes: Rita Van Der Linden/Lochristi, Jan Vande Velde/De Pinte, André Caboor/Evergem, Felix De Langhe/St. Amandsberg en André Van Hee (St.
Amandsberg).
Rouwbrieven: André Caboor/Evergem, Felix De Langhe/St.Amandsberg, Guido
De Munter/Merelbeke
Krantennecrologie: Guido De Munter/Merelbeke

Ontvangen tijdschriften - boeken
Tijdschriften
“ Rond de Stenen Linde “ Heemkundig tijdschrift Schellebelle, jg. 41 nr. 3
Thema : De familie Pauwels – Roels en hun nakomelingen
“Heemkunde Houtem“ Heemkundig tijdschrift Sint-Lievens-Houtem en haar deelgemeenten: Bavegem,
Letterhoutem, Vlierzele en Zonnegem
Thema : De bakkersfamilie van Petrus Livinus Braekman te Sint-Lievens-Houtem
“De Faluintjes” Heemkundige Kring; Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel
Thema’s: Zes generaties De Boeck in hetzelfde huis te Baardegem (Marc De Bie)
Twaalf generaties Vermoesen: van Moorsel via Opwijk naar Meldert (Ben Vermoesen)

Boeken:
Rubriek 026 nr. WICHEL-003
“De Geschiedenis van de Boom & Plantenkwekerijen te Schellebelle, Serskamp en Wichelen,
D’haene Julus Serafien, 2016
Rubriek 068 nr. 068-GENT-012-C
“Genealogische nota's, uit de registers van de schepenen van Ghedeele van Gent 1349 – ca.1600
deel VI (2de deel) 1496 – 1508, Baudts M.J. - Herwerkt door Ervynck Gontran 2016
Rubriek 026 nr. 026-ZUID-VL.001
9

“Een hoekje van Zuid-Vlaanderen” Oudenaarde, Ronse en omstreken, Omer Wattez, 1890
Rubriek 052 nr. 052-1022
“De Veldmolen”, Hesters Paul
Rubriek 049 nr. 049-1167
“The Great War 1914-1918”, Piet De Gryse and Christine Van Everbroeck (ed.)
Rubriek 046 nr. 046-1081
“Wandtegeltjes”, de Geschiedenis van het Oud en Nieuw Testament, voorgesteld
op de tegels van een achttiende eeuwschen haard, Uitgeverij Voorland Brugge, 1947
Rubriek 034 nr. 034-1175
Korte Levenschets der H. Godelieve van Ghistel”, Pastoor L. Joos, 1932
Rubriek 034 nr. 034-1176
“Begijnhof Onze Lieve Vrouw Ter Hoye” Geschiedenis en gids, Pastoor L. Joos, 1934
Rubriek 026 nr. 026-GENT-338
“Gent, Schets van een Sociale Geschiedenis”, Hans Van Werveke, 1947
Rubriek 026 nr. 026-OOSTA-006
“Oostakkerse kronieken”, Selis Etienne, 1994
Rubriek 026 nr. 026-SINTML-009
Dorpsbeelden uit het verleden, Sint-Martens-Latem, Deurle”, Van Twembeke Julien
Rubriek 026 nr. 026-EVERGM-014
“Dorpsbeelden uit het verleden, Evergem-Sleidinge-Ertvelde”, Bauwens Gerard
Rubriek 014 nr. 014-M-029
“Stamboom van de familie Martens”
Rubriek 026 nr. 026-DRONG-006
“Dorpsbeelden uit het verleden-Drongen”deel 2, Piet Cassiman
Rubriek 049 nr. 049-1168
“WO I gelezen in zijn affiches”, Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas & VOS
Vlaamse Vredesbeweging

*************************************************************
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Publicaties van bronbewerkingen door onze eigen auteurs.
De volledige lijst vindt u op de website http://www.erfgoedmelle.be













a) nieuwe uitgaven van de Werkgroep Genealogie
Melle vzw
WETTEREN: Sint-Gertrudis, dopen van 1593 tot 1796 door
Freddy Eeckhout. In totaal zijn er 23.072 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de
geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen. Tevens
is er een grafiek voorzien die de doopevolutie weergeeft over die ganse periode. In totaal 1667 p. voor slechts 64,00 €.
WETTEREN: Sint-Gertrudis, huwelijken van 1593 tot 1796 door Freddy Eeckhout. In totaal zijn er 5.686 huwelijken in alfabetische volgorde 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. Tevens is
er een grafiek voorzien die de huwelijksevolutie weergeeft over die ganse periode. In totaal 459 p. voor slechts 31,00 €.
WETTEREN: Sint-Gertrudis, begrafenissen van 1614-1616 en van 1630 tot 1796
door Freddy Eeckhout. In totaal zijn er 17.669 begrafenissen in alfabetische
volgorde 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. Tevens is er een grafiek voorzien die de huwelijksevolutie
weergeeft over die ganse periode. In totaal 1076 p. voor slechts 42,00 €.
ZELZATE: Sint-Laurentius, dopen 1800 tot 1900 door Marc Platteeuw. In totaal
zijn er 11.438 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding
van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen,
in totaal 707 p. voor slechts 45,00 €.
ZELZATE: Sint-Laurentius, huwelijken 1808 tot 1916 door Marc Platteeuw. In
totaal zijn er 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 €.
b) CD’s bronbewerkingen te koop aan 15,00 €/stuk (volledige lijst op de website)



DESTELDONK (Onze-Lieve-Vrouw) dopen, trouwen en
begrafenissen van 1611 tot 1796, en MENDONK (Sint-Bavo)
trouwen en begrafenissen van 1611 tot 1621 en dopen, trouwen
11

dopen,
en







begrafenissen van 1647 tot 1796.
ERTVELDE: (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart) dopen 1633-1914, trouwen 1633-1915 en begrafenissen 1633-1915.
KLUIZEN: (Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte) dopen1642-1911, trouwen 1642-1802 en begrafenissen 1641-1908.
WETTEREN: Sint-Gertrudis, dopen & huwelijken van 1593-1796; begrafenissen van 1614-1616
en van 1630 tot 1796. Door de uitzonderlijke inhoud van deze parochie wordt deze CD u
aangeboden aan de prijs van 20.00€.
ZELZATE: Sint-Laurentius, dopen van 1800-1900, huwelijken van 1808-1916, begrafenissen van
1808 tot 1910.

Bestellingen: Om onze stock aan boeken en CD’s tot op een aanvaardbaar
peil te houden geldt vanaf heden de volgende regeling:
 Bestaande klanten: stuur je aanvraag aan lucderuyver@skynet.be, daarna
worden de boeken/CD’s u toegestuurd (je betaalt de boeken/CD’s incl. portkosten).
 Nieuwe klanten: stuur je aanvraag aan lucderuyver@skynet.be; je krijgt
een bericht terug met de totaalprijs (incl. portkosten). Na betaling worden de
boeken doorgestuurd.
 Afhalen in DC Melle: stuur je aanvraag aan lucderuyver@skynet.be. Na bestelling krijg je een email ter bevestiging met de datum wanneer de boeken/CD’s klaarliggen in het Documentatiecentrum te Melle voor afhaling. Je
betaalt ter plaatse aan de zaalverantwoordelijke. CD’s zijn bijna steeds in stock.
 (bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van Werkgroep Genealogie Melle vzw (WGM vzw).

c) Langs deze weg houden we u op de hoogte van de projecten die onze medewerk(st)ers aan
het uitwerken zijn, zoals de digitalisering van parochieregisters o.a. Kaprijke, Lembeke,
Eeklo en Assenede. Wij geven zeker een seintje bij de finalisering van deze projecten. Bedenk evenwel dat het digitaliseren, afhankelijk van de grootte van de parochie soms maanden/jaren kan duren !!
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NIEUWE PUBLICATIE
Op zondag 20 november 2016 wordt, naar aanleiding van de viering van
175 jaar ‘nieuwe’ Sint-Martinuskerk te Melle, in aanwezigheid van de bisschop van Gent, Mgr. Luc Van Looy, het 500 pagina’s lijvig boek (A4-formaat) “Kroniek van de parochie Sint-Martinus Melle”
voorgesteld. De auteur is Michel De Roek en het boek wordt uitgegeven
door de Heemkundige Vereniging De Gonde.
De prijs bedraagt 45,00 EUR (thuisbezorging kost 8,00 EUR aan verzendingskosten meer, bestelling gebeurt dan via overschrijving van 53,00 EUR
op de bankrekening van de Heemkundige Vereniging De Gonde IBAN: BE24
4483 5863 2138 BIC: KREDBEBB met vermelding ‘boek Sint-Martinusparochie’).
Vanaf 21 november wordt het boek tijdens de openingsuren te koop aangeboden in het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum
(Brusselsesteenweg 393-395 te 9090 Melle) en in het parochiesecretariaat
(Kloosterstraat 18 te 9090 Melle).
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Familiekunde Vlaanderen – afdeling Tielt –
(fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be/)
Zoals elk jaar organiseert de Provinciale Afdeling West-Vlaanderen van Familiekunde Vlaanderen een ontmoetingsdag voor al wie bezig is met opzoekingen naar
zijn/haar voorouders. Er is een boekententoonstelling (met de mogelijkheid tot aankoop), genealogische software wordt voorgesteld, heraldische werken kunnen geraadpleegd worden en vooral is deze ontmoetingsdag een unieke gelegenheid om met andere genealogen op een aangename manier in contact te komen.
Plaats: Arme Klarenstraat 40 - 8800 Roeselare

Documentatiecentrum – Stadsarchief Eeklo
Zeker moet ook het stadsarchief van Eeklo worden vermeld: de originele parochieregisters van Eeklo worden daar nog bewaard! Om te
grote slijtage te vermijden, zijn die registers nu echter in bewerkte
vorm gepubliceerd.
In het centrum te Melle zijn niet alle registers van Eeklo ter inzage, wie de parochie Eeklo wil uitvlooien, kan dus best naar het stadsarchief van Eeklo trekken!
Adres:
Industrielaan 2, 9900 Eeklo
tel. 09 218 28 30 e-mail: archief@stad.eeklo.be
Website: http://www.eeklo.be/bestuur_diensten/stadsdiensten/stadsarchief
Openingsuren:
– maandag: 13:30-17:00
– woensdag: 13:30-17:00
– zaterdag: 13:30-17:45
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Voordracht door Jean Luc MEULEMEESTER
Zondagvoormiddag 4 december 2016 om 10.30 u
Gemeentelijk ontmoetingscentrum Bellemdorpweg 5A, 9981 Bellem

EXOTISCHE (EROTISCHE?) DRANKEN IN DE ACHTTIENDE EEUW
In de loop van de achttiende eeuw vielen in Vlaanderen ‘nieuwe’ dranken in de smaak: koffie, thee
en warme chocolade. Aan de hand van uitvoerig beeldmateriaal gaan we in die voordracht op zoek
naar het verhaal van deze exotische
dranken die al lang bekend waren, maar
pas in de achttiende eeuw in de smaak
vielen. Ze zijn niet alleen exotisch, maar
hebben ook een erotisch kantje. Hoe
werden ze gedronken? Wie dronk ze?
Waarom werden ze plots in de achttiende eeuw populair?
Jean Luc Meulemeester is kunsthistoricus en conservator van het Romeins Archeologisch Museum van Oudenburg.

18de-eeuws schilderij van Jan Antoon Garemijn, Stedelijke
Musea Brugge

Alle aanwezigen kunnen gratis genieten van een aangepaste versnapering.
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Openingsuren van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum voor 2016
maandag/dinsdag en woensdag van 8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u en elke tweede en vierde zaterdag
van de maand 9u tot 12 u.
Sluitingsdagen van de leeszaal DCMelle in 2016:
 zaterdag 24 december 2016 t.e.m. maandag 2 januari 2017 (kerstverlof)

http://www.erfgoedmelle.be

Nota voor alle gelegenheidsauteurs aan de Nieuwsflits:
U kunt vrij meewerken aan de redactie van ons tijdschrift. Uw eventuele teksten of ervaringen zijn
steeds welkom. Het is wenselijk dat deze 10 dagen voor het verschijnen van een nummer binnen
zijn bij de redactie. U kunt echter nog altijd wijzigingen aanbrengen tot de 25 ste van de maand. Alle
artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteur.

Wil je de Nieuwsflits ontvangen? Meld je aan bij WGMvzw2012@gmail.com
(Wil je de Nieuwsflits niet meer ontvangen – laat het ons weten!)

Werkten mee aan dit nummer:
Redacteurs: Ivan Burggraeve (Lochristi), Jan Olsen (Melle)
Medewerkers: Jan Van de Velde, Xavier De Schryver, Luc De Ruyver, Magda De Nys en
het bestuur van WGM vzw.
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