NIEUWSFLITS
nr. 56 (maart 2017)

Nieuwsflits is een elektronisch berichtenblad van de vzw Werkgroep Genealogie Melle (WGM
vzw) voor wie zich verbonden voelt met de werking van het genealogische luik binnen het documentatiecentrum te Melle en op de hoogte wil gehouden worden van haar activiteiten.

Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle,
Brusselsesteenweg 393, 9090 Melle (tel. 09 252 26 47)
Voor uw genealogische opzoekingen staan wij open voor iedereen!
Breng een bezoek en laat u assisteren door de leden van de
Werkgroep Melle vzw (WGM vzw) en
Heemkundige Vereniging De Gonde
INHOUD
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Voorwoord
“Maarte, Maarte, vuile taarte” is een spreekwoord dat ik mij nog herinner uit mijn jeugd. In
Gent zeggen ze “ De lentemaand of maarte
Dat en es persies gienen troef in ieders kaarte”.
Zo staat het althans te lezen in ons citatenboek (“Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse
land” door M.Broeckhove – 1945), alhoewel de spelling wel een beetje mooi vlaams gehouden is.
’t Zal wel “moarte” en “koarte” moeten zijn vrees ik. Dat doet er mij aan denken aan onze jeugdjaren wanneer ons moeder allerlei spreuken en gedichten uit het hoofd kende. Dichten (zonder
ons hemd op te lichten) kwamen spontaan uit
moeders mond. Bijna alles wat ze geleerd hadden in de lagere school kenden ze op latere leeftijd nog steeds van buiten. Zelfs de liedjes die
‘Tamboer’ op de markt zong gingen er in als
zoete broodjes. (voor wie meer info wil over de
levensloop van Tamboer surf naar
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~noemeetjesland/meetjesland/ons_meetjesland/1974_4/volkszanger_tamboer.htm. zie ook “Ons Meetjesland”,
1974, 7e jaargang, nr.4 door Alf. Ryserhove).
Ik herinner mij de speech die Obama onlangs lanceerde waar hij de hoop uitsprak dat het tijd
wordt dat de huidige generatie terug sociaal gaat communiceren. Alles wordt tegenwoordig uitgepraat via de “social media” en liefst nog in het Engels! Wanneer ouders met hun kinderen uitsluitend iets durven zeggen via facebook of twitter dan schort er toch iets met onze samenleving
denk ik!! De toekomst zal wel wijzen welke richting we uitgaan maar ik ben allerminst optimistisch wat dat betreft, hopelijk krijg ik ongelijk.
Maart (ook wel: lentemaand, buienmaand, guldenmaand, dorremaand) is de derde maand van
het jaar in de gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen. De maand is vernoemd naar Mars, de Romeinse god van de oorlog. In verband met de omschakeling van de standaardtijd naar de zomertijd op de laatste zondag van deze maand duurt maart een uur minder lang dan de andere maanden van 31 dagen.(Wikipedia)
Zoekertjes…………
Indien je onverhoopt op een lees- of interpretatieprobleem botst in uw opzoekingen kan je
steeds hier uw ding kwijt. Met onze hulp en de hulp van alle abonnees kunnen wij u misschien
uit de nood helpen. Stel de vraag bij voorkeur per e-mail, dan kunnen we u persoonlijk antwoorden.

Vraag: Bij de parochieregisters van Kaprijke ontbreken o.a. de begrafenissen van
1779 zowel in ons archief als in het RAG. Weet iemand wie of welk archief ze in zijn
bezit heeft? Kaprijke beleefde toen door wisselingen van priesters nogal een turbulente periode. Zijn de begrafenissen opgetekend in Sint-Jan-in-Eremo? De huwelijken van 1779 in het RAG zijn ook niet de originele registraties…
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Interessante weblinks
Onder deze rubriek trachten we een samenvatting te maken van weblinks voor de
genealoog die zowel in binnen- als buitenland opzoekingen moet verrichten.
Al deze “links” werden uitgetest!! Let op – sommige links zullen elkaar overlappen, door bv.
een detail mee te geven, een provincie of een gemeente.

DEEL 2
BELGIE
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/q/zoekwijze/s?M=0&V=0&O=0&persoon_0_periode_soort=geboorte&persoon_0_periode_geen=0&project=GENT
Rechtzetting

http://www.vrijwilligersrab.be

> vrijwilligers.rab is de website van de vrijwilligers van het RA en omvat een Database Akten
(meer dan 6.000.000) - van gans West-Vlaanderen
Database Akten West-Vlaanderen
door de
Vrijwilligers
van de
Rijksarchieven
te
Brugge
en
Kortrijk

Emigranten VS Info i.v.m. passagierslijsten, enz. (inloggen met facebook login)
http://www.libertyellisfoundation.org/passenger

--------------------------------------------------------------------------------------------------Canada archief

http://www.collectionscanada.gc.ca/
--------------------------------------------------------------------------------------------------Tools voor genealogen: bijv. omzetting Republikeinse kalender
http://www.gentools.be/repkalender.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------3
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Archieven algemeen
http://archieven.2Link.be/

--------------------------------------------------------------------------------------------------Voor opzoekingen recenter dan 100 jaar heeft men de toelating nodig van de 'Voorzitter van
Rechtbank Eerste Aanleg' van het betreffende arrondissement.
Hieronder een link naar een website waarop de adressen van deze rechtbanken te vinden zijn.
http://www.cmlp.be/adressen.htm

DUITSLAND
http://www.ahnenforschung.net/
Maak gebruik van deze vraagbaak, hier zijn alle relevante nationale en internationale databanken
te bevragen!
Je moet enkel de familienaam in het veld “Name” ingeven waarna je op de achtereenvolgende
databanken kunt zoeken. Daarna opent er een venster met nieuwe zoekfaciliteiten, je komt in
een volgende databank terecht enz… Optioneel kan je natuurlijk een voornaam en een plaats ingeven wat het zoeken verfijnt (Alles is natuurlijk in de duitse taal).
Globaal overzicht:

GROOT-BRITTANIE
http://search.findmypast.co.uk/search-united-kingdom-records-in-birth-marriage-death-andparish-records
 hier moet u zich wel registreren
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WEGWIJS in de STATEN van GOED
van het LAND VAN RODE

(Gontran Ervynck)

Het Land van Rode was onder het Ancien Regime een relatief belangrijk markizaat, het was een van de vijf
baanderijen van het Land van Aalst en omvatte 17 parochies. Wie genealogisch onderzoek doet in de streek
ten Zuid-Oosten van Gent komt vroeg of laat terecht in één of meer van deze parochies en stelt zich de vraag
"waar vind ik de staten van goed ?"
Het antwoord op deze vraag blijkt niet voor de hand te liggen. Men denkt in de eerste plaats aan het Rijksarchief te Gent waar inderdaad een fonds genoemd Land van Rode bewaard wordt maar de ondervinding leert
alras dat dit fonds zeker niet alle 17 parochies omvat. Er zijn nog meer fondsen die het onderzoeken waard
zijn. Bovendien, bij nader inzicht blijkt dat de registers en bundels in deze fondsen een mengeling bevatten
van staten van goed uit verschillende parochies en dat het praktisch onmogelijk is in de organisatie ervan een
klaar overzicht te verkrijgen. Deze verwarring is niet te wijten aan een gebrekkige inventarisatie van de fondsen
die reeds tientallen jaren (en meer) oud is, men mag zeggen dat de archivarissen er het beste van gemaakt
hebben. Wanneer men de verschillende archiefnummers één voor één inziet krijgt men de indruk dat de verwarring veroorzaakt werd door de manier waarop de griffiers van het Ancien Regime de stukken geregistreerd
hebben. De hoofdgriffier van het Land van Rode schijnt veel staten van goed laten kopiëren hebben in zijn
eigen registers en het origineel al dan niet teruggestuurd te hebben naar de vierschaar waar de staat gepasseerd werd. Het is niet altijd duidelijk in welk register de kopie gemaakt werd, misschien vergat men soms wel
een kopie te maken ? De organisatie van de registers geeft een verwarde indruk en men kan de zoekers slechts
de raad geven zo veel mogelijk fondsen in te zien.
Om enige klaarheid te brengen in deze verwarring hebben we de belangrijkste gegevens verzameld in onderstaand artikel, gezien vanuit drie opties: (1) de fondsen in het Rijksarchief te Gent; (2) de bewerkingen van
deze fondsen aanwezig in het Documentatiecentrum te Melle; (3) enkele publicaties in lokale tijdschriften.
enz…
Vorig artikel van de hand van dhr. Gontran Ervynck verscheen in 2015. Tijdens de recente verhuis van het
RA Gent werden een aanzienlijk aantal fondsen hernummerd. Wie in de toekomst genoemde fondsen wil
raadplegen zal echter bij aanvraag de nieuwe inventarisnummers moeten vermelden met behulp van vorenstaande tabel. Deze nieuwe nummers zijn vanaf heden in gebruik. (aangegeven door Jan Van de Velde)

FONDSEN IN HET RIJKSARCHIEF TE GENT
Recente Inventarisnummers
Fonds

Oud nummer

Balegem - Moortzele - Scheldewindeke

112

ARX3

Bavegem - Vlierzele

184

ARX85

Beerlegem
Bottelare - Munte - Schelderode

2de nummer

Nieuw nr RA GENT
AR13
AR185

Ronse 72

ARX6

AR16

107/B

AR25

AR25

Gentbrugge - Melle

86/B

ARX0T

Gijzenzele

183

AR63

AR63

Gontrode - Landskouter

86/A

AR86

AR86

Ronse 186

AR92

AR92

Letterhoutem
Melsen
Merelbeke - Lemberge
Oosterzele

AR107

77

ARXX0

AR110

101

ARXX3

AR113

107/A

ARX36

AR136
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Overlijdensakte KALKEN
Hilaire Den Hert zorgde voor volgende inzending:
Wat op het eerste gezicht een eenvoudige overlijdensakte leek, zorgde toch wel voor de nodige
leesmoeilijkheden. (met dank aan Roger De Moerloose voor de transcriptie)
Overlijdensakte van Franciscus DHERT, weduwnaar, + 16 november 1632 te Kalken in de leeftijd
van 65 jaar

Transcriptie:
27 pridie S(anct)ae Catharinae obyt
Franciscus Dhert viduus
65 circiter annorum reliquit
5 proles et una filia est
plane innocens vivens ex
mensa pauperum erat vir
diligentissimus semper fodiens
et in agro vel horreo
operans erat vir bonus et pauper
et pertinax in litibus p(er)sequendis
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Transcriptie met toevoeging van leestekens:
27 pridie S(anct)ae Catharinae obyt
Franciscus Dhert, viduus
65 circiter annorum. Reliquit
5 proles et una filia est
plane innocens. Vivens ex
mensa pauperum. Erat vir
diligentissimus, semper fodiens
et in agro vel horreo
operans. Erat vir bonus et pauper
et pertinax in litibus p(er)sequendis.
Vertaling volgens de met leestekens voorziene tekst:
Op 27 (november 1632) de dag vóór Sint Catharina overleed
Franciscus Dhert, weduwnaar
omtrent 65 jaar oud. Hij liet
5 kinderen achter en één dochter is
duidelijk onnozel. Levend van
de tafel van de armen. Hij was een
zeer naarstig man, altijd aan het spitten
en op de akker of in de schuur
aan het werk. Hij was een goed en arm man
en volhardend in het afhandelen van geschillen.
Vloeiende vertaling:
Op 27 (november 1632), de dag vóór (het feest van) Sint Catharina overleed Franciscus Dhert. Hij
was weduwnaar en omtrent 65 jaar oud. Hij liet 5 kinderen achter. Eén dochter is duidelijk onnozel. Hij leefde van de armendis1. Hij was een uiterst naarstig man, altijd was hij bezig, aan het
spitten of aan het werk op de akker of in de schuur. Hij was een goed maar arm man, volhardend
in het afhandelen van geschillen.
Woordenlijst:
plane = geheel en al, volkomen, duidelijk, klaar
diligens =zorgvuldig, nauwgezet, naarstig, vlijtig, maar ook: spaarzaam, zuinig
operans = die bezig is met
fodiens = die graaft, die omspit
pertinax = volhardend, hardnekkig
litibus komt van lis, litis = strijd, twist, geschil
persequens komt van persequi = behandelen, ook: gerechtelijk vervolgen

1

De ‘armendis’ of ‘tafel der armen’ werd tijdens de 13° eeuw in het leven geroepen en was een burgerlijke instelling
die echter gebaseerd was op de parochie als kerkelijke instelling. Gezien de hechte verwevenheid en samenwerking
van wereldlijke en kerkelijke overheid hoeft het ons niet te verwonderen dat de armen- en ziekenzorg in de eerste
plaats een parochiale aangelegenheid was. (www.davidsfondsdenderleeuw.be)
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Keizersnede bij een geboorte in 1607 in Mechelen (D. De Baets)
Mechelen Parochie O.L.Vrouw-over-de-Dijle, 9 mei 1607.

Pr (vader) Petrus Schelckens
Mr (moeder) Elisabeth Larderier
Catharina (het kind)
S (susceptores) Willebrord Staes en Myncken Brughemans
Dit kind is vanden Pastoir ghedoopt ten huyse van Cornelis Larderier inde Weselkens vuytghesneden synde vuyt syns moeders lichaem ende daer near ghebraecht inde kercke soo heeftmen
voorts de serimonien daer over ghelesen en kersten ghedaen.

Rudy van Elslande stuur ons volgende “link” voor raadpleging:
Rudy van Elslande GENEALOGIE VAN ELSLANDE
sites.google.com
De familie van Elslande is een tak van de burggraven van
Mortagne. De familie van Elslande waren heren van Winnezeele, Carpentieringhe, Schoonvelde, Ghisbalde, Ter ...

https://sites.google.com/site/genealogievanelslande/
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OPROEP
In de Nieuwsflits nr. 54 van januari 2017 hebben we al ons licht laten
schijnen op o.a. het “tapijtenproject” in Assenede.
De erfgoedkring vzw HALLEKIN uit Assenede is al een tweetal jaar bezig
met een cultureel-pedagogisch project rond het eeuwenoude (750 jaar
oude – medio 13° eeuw) liefdesgedicht van Diederic van Assenede : Floris ende Blancefloer : http://www.tapijtvanassenede.be/index.html
Floris ende Blancefloer hoort tot de vroegste Vlaamse literatuur.
Het tapijtproject zal nog een tweetal jaar in beslag nemen.
De vzw Hallekin zocht op GOOGLE enkele dagen geleden of er nog
mensen in ons land waren met de familienaam van Assenede of Van Hasnede/Van Hasnethe
Bleek dat er tot voor kort één persoon was in België (Essen) met deze familienaam en dat betreffende Nederlandse Dame, die uit Amsterdam afkomstig bleek te zijn, nu van de radar is verdwenen.
We hebben al gegoogeld op alle mogelijke wijzen, doch vinden geen aanknopingspunt.
Genealogie is niet onze specialiteit.
Kunt U ons een aanzetje geven ?
Met vriendelijke groeten,
Marc De Smet – Projectmanager
Hollekenstraat 5 9960 Assenede
00 32 (0)9 344 44 44
hallekin@telenet.be

Sfeerbeeld van de Ruilbeurs in Heusden op 18 februari 2017

Marina Buysse en
Eric Van de Putte op
onze mooie stand.
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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: Lucy Boddaert (Sint-Amandsberg/Gent), Andrea Braeckman (Melle), Ronny Debbaut
(Gent), Rudy Delamper (De Pinte), Michel De Roek (Melle), Ginette Desmet (Mariakerke/Gent) en Julus
D’haene (Schellebelle); Rita Van Der Linden (Lochristi), Irene Baele(Oosterzele); Jeanine Van Herrewege
(Sleidinge) en FV Regio Oostende.
-rouwbrieven: Lucy Boddaert (Sint-Amandsberg/Gent), Andrea Braeckman (Melle), Rudy Delamper (De
Pinte), Felix De Langhe (Sint-Amandsberg/Gent), Michel De Roek (Melle) en Julus D’haene (Schellebelle);
Rita Van Der Linden (Lochristi); Kris Burggraeve (Gijzenzele); Jeanine Van Herrewege (Sleidinge);Van Rijsselberghe Maria (Zeveneken) en Praet Maria (Destelbergen).
-communieprentjes: Andrea Braeckman (Melle) en Ginette Desmet (Mariakerke/Gent).
-huwelijkskaarten: Ginette Desmet (Mariakerke/Gent).
-diverse documentjes: Andrea Breackman (Melle) en Julus D’haene (Schellebelle).

Publicaties van bronbewerkingen door onze eigen auteurs.

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 in 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)

Opgelet: gelieve voor de prijslijst van de boeken de website goed te raadplegen.
Door een prijsaanpassing op 01/01/2017 zijn de drukkerskosten soms lichtjes verhoogd!
Laatste uitgave:
Lembeke: Sint-Egidius, dopen 1629-1802, door Theo Silversmet en Murk Van Stralen. In
totaal 4.028 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 534 pagina's voor
32,00 EUR.
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Lembeke: Sint-Egidius, huwelijken en begrafenissen 1619-1802, door Theo Silversmet
en Murk Van Stralen. In totaal 1229 huwelijken en 2165 begrafenissen alfabetisch weergegeven op naam van de man, met de vermelding van de namen van de getuigen, alsook bij de
huwelijken een lijst op de naam van de vrouw, eveneens alfabetisch gerangschikt. In totaal
434 pagina’s voor slechts 30,00 EUR.
Velzeke: Staten van Goed van 1588 tot 1795, door Jan Van de Velde met verklarende
nota’s van de hand van Roger De Moerloose.
De akten die hier worden geanalyseerd, zijn niet uitsluitend boedelbeschrijvingen; er zijn
o.m. ook prijzen, rekeningen, verzoekschriften, verdelingen en vereffeningen bij. Een en ander wordt bewaard in het rijksarchief te Gent. Zij zijn er geklasseerd in de collectie
archiefdocumenten van het Land van Zottegem (toegangsnummer AR216) onder de inventarisnummers 4289 tot 4294. De akten worden vermeld in de numerieke volgorde. In totaal
118 pagina’s voor slechts 13,00 EUR.
Bassevelde: Burgerlijke stand van 1796 tot 1911, door Hildegarde Bourgoy. Het boek
bevat 11.542 geboorten alfabetisch gesorteerd met de vermelding van de geboortedatum en
de naam van de ouders. In totaal 566 pagina’s voor slechts 33,00 EUR.

De volledige geactualiseerde lijst vindt u op de website http://www.erfgoedmelle.be

Projecten
Langs deze weg houden we u op de hoogte van de projecten die onze medewerkers(sters)
aan het uitwerken zijn, zoals digitalisering van parochieregisters o.a. Kaprijke, Eeklo, Assenede en Hulst. Wij geven zeker een seintje bij de afwerking van deze projecten. Bedenk evenwel dat het digitaliseren, afhankelijk van de grootte van de parochie soms maanden/jaren
kan duren !!

Lijst van de binnengekomen boeken
Velzeke: Staten van Goed van 1588 tot 1795, door Jan Van de Velde.
Lembeke: Sint-Egidius, dopen 1629-1802, door Theo Silversmet en Murk Van Stralen.
Lembeke: Sint-Egidius, huwelijken en begrafenissen 1619-1802, door Theo Silversmet en Murk Van Stralen.
Bassevelde: Burgerlijke stand van 1796 tot 1911, door Hildegarde Bourgoy. Het boek
bevat 11.542 geboorten alfabetisch gesorteerd met de vermelding van de geboortedatum en de naam van de ouders.
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Lenteconcert in Lochristi van de Koninklijke Harmonie
“Willen is Kunnen”.

Hierbij nodigen wij u uit tot een gemoedelijk concert, voor elk wat wils,
in Lochristi. Na afloop kan iedereeen gratis genieten van een glaasje
bubbels !

Kaarten kan je steeds bij de redactie bestellen. Wij leggen ze voor u klaar aan de
kassa.
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Familiekunde Vlaanderen - Regio Meetjesland
(www.familiekundevlaanderen-meetjesland.be)
Documentatiecentrum Aalter
Gemeentearchief van Aalter, Gemeentehuis, Europalaan 22, 9880 Aalter.
Telefoon leeszaal : 09 325 22 28 – website: http://www.aalter.be.
Raadpleeg het overzicht van de beschikbare parochieregisters, klappers op staten
van goed, tijdschriften… Openingstijden (behoudens vakantie- en feestdagen) : dinsdag van 9.00 tot 12 uur en van
13.30 tot 19 uur, zaterdag van 9 tot 12 uur.

Genealogisch dienstbetoon (familiekunde) - Maldegem
Documentatiecentrum Maldegem

Tijdens het genealogisch dienstbetoon te Maldegem kan je de registers van Knesselare in fotokopie inzien en de bewerkte registers van Adegem, Maldegem, Middelburg (gedeeltelijk), Oostwinkel, Sint-Laureins, Sint-Margriete en
Waterland-Oudeman.
Openingsuren:
Elke derde woensdag van de maand (behalve juli) vanaf 20 u in de refter van de Technische Dienst van de gemeente
Maldegem, Bloemestraat 45 (loods Dienst Infrastructuur, gelijkvloers, rechts), 9990 Maldegem (in hetzelfde gebouw
waarin zich ook het gemeentelijk archief Maldegem bevindt).
De gegevens van het gemeentearchief vind je trouwens helemaal onderaan deze pagina).
Adres:
Gemeentearchief:
website: https://www.maldegem.be/archief
Stamboomonderzoek is genealogisch onderzoek door burgers, in registers die beschermd zijn door de wet op de privacy. Wil je stamboomonderzoek uitvoeren, dan maak je telefonisch een afspraak bij de dienst burgerlijke stand.
Via stamboomonderzoek krijg je de toelating om gratis opzoekingen te verrichten in aanwezigheid van een ambtenaar van de dienst burgerzaken. Op verzoek kan je een kopie nemen van de akten.
Openingsuren:
– Woensdag van 14.00 tot 18.30 uur
– Afwisselend:
Vrijdag van 16.00 tot 19.30 uur
Zaterdag van 08.30 tot 12.00 uur

14 oktober 2016 - 2 april 2017 / Sint-Pietersabdij Gent
(i.s.m. CegeSoma)
Tentoonstelling –

Oorlog in korte broek
14-18
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Familiekunde Vlaanderen

Openingsuren
Rijksarchief te Antwerpen-Beveren + Rijksarchief te Gent + Rijksarchief te Hasselt
+ Rijksarchief te Leuven + Rijksarchief te Brugge



Van dinsdag t/m vrijdag: 9u tot 16u30
(In juli en augustus: van dinsdag t/m vrijdag, van 9u tot 12u en van 13u tot 16u30)
Gesloten op maandag, zaterdag, zondag, feest- en brugdagen (en tijdens de bestandscontroleweek)

Rijksarchief te Kortrijk



Dinsdag, donderdag en vrijdag: 9u tot 16u30
(In juli en augustus: dinsdag, donderdag en vrijdag, van 9u tot 12u en van 13u tot 16u30)
Gesloten op maandag, woensdag, zaterdag, zondag, feest- en brugdagen (en tijdens de
bestandscontroleweek)
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Openingsuren van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum voor
2017
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 2017:
 maandag 17 april 2017 (2de Paasdag)
 maandag 1 mei 2017 (Feest van de Arbeid)
 maandag 5 juni 2017 (2de Pinksteren)
 1 juli tot en met 31 augustus 2017
 woensdag 1 november 2017 (Allerheiligen)
 woensdag 15 november 2017 (Feest van de Dynastie)
 zaterdag 23 december 2017 t.e.m. dinsdag 2 januari 2018 (kerstvakantie)

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 5 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.

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