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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.
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Breng een bezoek en laat u assisteren door de leden van de
Werkgroep Melle vzw (WGM vzw) en
Heemkundige Vereniging De Gonde
INHOUD
Voorwoord – JAN OLSEN met pensioen!!…………………………..…..……..2
ALDFAER – Vrijwilligers in actie………………………………..…………………..3
AKTES moeilijk leesbaar………………………………………………………………..4
Lief en leed naar en op weg in CANADA (Luc CHALMET)..…….…………5
Oud Schrift cursus beginners en gevorderden……………………….…11-12
Schenkingen…………………………….……………………………………………….…13
Nieuwe Publicaties Werkgroep Melle.………. ……….……………………….14
Aanwinsten Documentatiecentrum Melle……………………..….…….…..15
Genea Vlaanderen……………..………………………………………………….…….16
Openingsdagen DC Melle………………………………………………….…….……24
1

Voorwoord

Zoals je merkt gaan we dit nummer over 2 maanden spreiden.
Met de maanden juli en augustus in ’t vooruitzicht heeft de redactie zich ook een
beetje rust gegund en zijn we terug present voor het augustus-september nummer dat eind augustus “ter perse” gaat. Een goede vakantie gewenst!

Jan Olsen gaat met pensioen!

(bijdrage Daniël Lemmens)
Iedereen die het Documentatiecentrum in Melle bezocht heeft
hem allicht opgemerkt: de man op wiens schouders vele taken rusten, Jan Olsen.
Op 1 juli gaat Jan Olsen, conservator van het Gemeentelijk Museum van Melle en archivaris van het Archief en Documentatiecentrum, met pensioen. Jarenlang was hij de spilfiguur van geschiedenis en genealogie in opvolging van August De Baets. Van
2002 tot 2012 had hij de leiding van het toenmalige Oost-Vlaams
VVF-Centrum voor Familiekunde en lag Jan aan de basis van de oprichting van de Werkgroep Genealogie Melle (WGM). In het Documentatiecentrum wist hij dynamische en competente vrijwilligers te
engageren die ten dienste staan van vorsers of personen die genealogische opzoekingen willen verrichten. Jan was ook betrokken bij de start van de Erfgoedcel Viersprong met de gemeenten Melle,
Merelbeke, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, later aangevuld met Lochristi en Destelbergen. Sedert
1991 was Jan tevens penningmeester van de Heemkundige Vereniging De Gonde, waarvan hij ook
verantwoordelijk is voor de eindredactie van hun driemaandelijks tijdschrift. Naast het publiceren van
artikels werd ook op Jan beroep gedaan voor het gidsen van heemkundige en culturele wandelingen
alsook rondleidingen in het Gemeentelijk Museum. Jan was ook organisator of medewerker van de
jaarlijkse zomertentoonstellingen in onze gemeente ter
gelegenheid van de kermis. Het moet ons dan niet verwonderen dat Jan Olsen, voor zijn nooit aflatende inzet
voor geschiedenis en genealogie, de Reinaertprijs van
Heemkunde Oost-Vlaanderen werd toegekend die hem
in oktober te Sint-Niklaas zal overhandigd worden. We
wensen hem proficiat en hopen hem nog vele jaren als
vrijwillige medewerker te mogen begroeten. Op de
foto hiernaast zie je Jan in actie tijdens één van de vele
gids-wandelingen die hij jaar-in jaar-uit doet voor de
scholen van Melle. Jan is een duivel-doet-al hetzij door
zijn kundige rondleidingen in het Museum in Melle of
begeleidingen voor talloze verenigingen.

Geniet ervan, Jan!!
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ALDFAER
Om uw programma feilloos te laten functioneren is het noodzakelijk dat je steeds de
updates installeert van zowel Aldfaer programma als van de Bonus rapporten.
(te controleren in Aldfaer>Help>Versiebeheer Aldfaer en >Versiebeheer invoegtoepassingen)

De laatste updates zijn: Aldfaer Versie 6.2
Bonus rapporten Versie 7.9.1

VRIJWILLIGERS IN ACTIE !!
Ziehier de inhoud van onze gegevens- en beeldbank Genealogiebronnen op
31/03/2017.
rouwbrieven : 198.884, waarvan 48.864 met afbeeldingen
bidprentjes : 196.662, waarvan 5.322 met afbeeldingen
overlijdensberichten : 103.520, waarvan 6.838 met afbeeldingen
communieprentjes : 9.968, waarvan 9.845 met afbeeldingen
geboortekaartjes : 2.239, alle met afbeeldingen
inschrijvingen in de bevolkingsregisters : 10.848, met 542 afbeeldingen van
de registerbladen
doopakten in parochieregisters : 16.579 met 3.738 afbeeldingen van de registerbladen
>> samen goed voor 538.660 borelingen, dopelingen, communicanten, ingeschrevenen en overledenen en 77.388 afbeeldingen.
Daar bovenop zijn er 1.180.312 namen van verwanten geregistreerd >> dus
alles samen 1.718.972 persoonsvermeldingen.
Onze vrijwilligers zijn tevens dagelijks in de weer voor de digitalisatie van de
parochieregisters. Op dit moment zijn de bewerkingen bezig van Assenede,
Laarne, Eeklo en Evergem.
Interessante weblink:
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120076
Zeer interessant voor onze zoekers omdat hier de historische uitbreidingen van de
stad Gent worden uiteengezet.
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Aktes moeilijk leesbaar….. (mmv Roger De Moerloose)
Volgende akte kwamen we tegen in Evergem – huwelijk in het jaar 1646.

Vertaling
trigesima septemb(ris) 1646 praevia dispensatione et ordinatione I(llustrissi)mi
D(omi)ni super morte Theodori Taets, affidati (sunt) Guilielmus Van Kerckvoorde
et Joanna Cools
“praevia dispensatione et ordinatione I(llustrissi)mi D(omi)ni super morte Theodori
Taets” = na voorafgaande dispensatie en order van de doorluchtigste heer (= de
bisschop) omwille van de dood van Theodorus Taets
Ordinatio is geen klassiek latijn, het moet naar het Frans vertaald worden als order of ordening; daarenboven is “ordinatio sacerdotalis” = priesterwijding (van sacerdos = priester (het priesterschap is een sacrament).
Blijkbaar had Joanna Cools trouwbeloften (affidati) op 30 sep 1646 met Theodorus
Taets, maar stierf deze voor ze konden trouwen en deed ze daarop ondertrouw
met Guilielmus Van Kerckvoorde.
De akte vervolgt:
Coniuncti matrimonio nona octobris domi sponsi ob eius gravem morbum testibus Joanne Plasschaert, Jo(ann)e Taets et Petro De Schaper
“domi sponsi ob eius gravem morbum” = in het huis van de bruidegom omwille
van diens ernstige ziekte
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Het huwelijk (logisch gezien met Guilielmus Van Kerckvoorde ) had dus niet plaats
in de kerk maar thuis bij de bruidegom.
Joanna Cools had blijkbaar geen geluk met haar aanstaanden.

Lief en leed op weg naar en in Canada
©Luc Chalmet, 2017
Clothilde De Clercq overlijdt op 18 november 1907 te Montréal in Canada.

Het bidprentje is gedrukt in Moerbeke-Waas bij drukkerij Van Durme. Waarschijnlijk is er een eredienst
gehouden, want Clothilde is afkomstig van Moerbeke-Waas.
In Montréal, Canada lezen we in het register van begravingen van het kerkhof Notre-Dame de Montréal:
“Décès de Clothilde De Clercq. Le dix-neuf novembre mil neuf cent sept, nous prêtre, soussigné, avons
inhumé dans le cimetière, de cette paroisse, le corps de Clothildis Maria De Clercq, épouse de Martin Edmond Van Moorhem, plombier, décédée le dix-huit du mois courant, âgée de trente-deux ans, de la paroisse du Saint-Nom de Jésus. Témoins: Proper Laflèche et François Desmarchais, commis. A. Guindon,
ptre.”
Tussen april en september van 1907 woonde Clothilde De Clercq nog zonder haar man Edmond Van
Moorhem maar wel met haar vier kinderen Anna (°6 januari 1898), René (°1 maart 1899), Maria (°19 juni
1902) en Joseph Gerard (°16 mei 1905) in de Damstraat te Moerbeke-Waas (Bevolkingsregister Moerbeke-Waas). Wat is er in dat ongeluksjaar 1907 dan wel gebeurd?
In de landbouwers familie De Clercq waren vier dochters en een zoon: Clothilde (°7 april 1876) was de
oudste, en dan volgden Alice, “Lies”, (°9 maart 1877), Romanie (°4 april 1878), Irma (°4 juli 1879) en Alphons (13 juli 1880). Haar ouders Charles De Clercq en Stephanie (“meetje Steeffe”) Van Putte waren
beiden van Moerbeke afkomstig maar verhuisden kort na hun huwelijk (x7 juli 1875) naar Mendonk wellicht om daar de landbouwers activiteiten over te nemen van vader Jacobus die daar was overleden (†19
juni 1875). Dat verklaart waarom hun vijf kinderen in Mendonk werden geboren. Mendonk is een klein
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dorpje dichtbij het kanaal van Gent naar Terneuzen op zo’n 10 km van Moerbeke. Later is het gezin terug naar Moerbeke-Waas verhuisd, naar de wijk Terwest (grondgebied Moerbeke voorbij de suikerfabriek – die ondertussen is gesloopt - op de weg naar Wachtebeke).

FOTO 1901: Gezin De Clercq in Terwest, Moerbeke-Waas, met boven vlnr: Irma De Clercq, Romanie De
Clercq, Alfons De Clercq, Edmond Van Moorhem, Clothilde De Clercq en Alice De Clercq. Onderaan vlnr:
Charles De Clercq, Anna Van Moorhem, en Stephanie Van Putte.
Op 15 juni 1897 is Clothilde De Clercq gehuwd met Martin Edmond Van Moorhem te Moerbeke-Waas.
Martin Edmond (“Edmond”) (°6 september 1873) is de tweede zoon in een familie van zes kinderen. De
vader (Constant, °22 januari 1826) van Edmond is afkomstig van Sleidinge in het Meetjesland, moeder
Rosalie Van Den Durpel (°22 januari 1840) is een Moerbeekse. Het ouderlijk huis is gelegen vooraan in
de Plaisantstraat waar nu nog steeds afstammelingen een loodgietersbedrijf hebben.
Onmiddellijk na hun huwelijk in juni 1897 trekken Edmond Van Moorhem en Clothilde De Clercq in een
huis op het adres Opperstraat 51 te Moerbeke-Waas. Na de geboorte van het derde kind zijn ze in oktober 1904 verhuisd naar Waarschoot. Daar is het vierde kind Joseph Gerard geboren. In april 1907 wordt
Edmond Van Moorhem uitgeschreven uit
het bevolkingsregister van Waarschoot
met bestemming Canada.
Het stoomschip S.S. “Zeeland” van de Red
Star Line kiest voor zee in Antwerpen op
13 april 1907 met Edmond Van Moorhem
aan boord.
S.S. Zeeland. Built by John Brown & Company,
Clydebank, Scotland, 1901. 11,905 gross tons;
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580 (bp) feet long; 60 feet wide. Steam Quadruple Expansion engines, twin screw. Service speed 15 knots. 1,162
passengers (342 first class, 194 second class, 626 third class). Two funnels, four masts.
Built for Red Star Line, British flag, in 1901 and named Zeeland. Antwerp to New York also Dover Antwerp to New
York service. Chartered by White Star Line, British flag, in 1910. Liverpool to Boston service. Returned to Red Star
Line, British flag, in 1911. Antwerp to Dover to New York service. Chartered by White Star and Dominion Lines, in
1914. Liverpool to Quebec to Montreal service. Chartered by International Navigation Company, British flag, in
1915 and renamed Northland. Returned to Red Star Line, British flag, in 1920 and renamed Zeeland. Antwerp-New
York service. Sold to Atlantic Transport Line, British flag, in 1927 and renamed Minnesota. London-New York service. Scrapped in Scotland in 1930.

Hij komt aan in New York op 24 april 1907 (bron: Ellis Island passenger records). Rechtstreekse neven en
nichten, afkomstig van Sleidinge, die zich al eerder had gesetteld had in Canada zullen hem helpen om
zijn leven in Montréal op de rails te krijgen.
Clothilde De Clercq en haar vier kinderen verhuizen eind april 1907
van Waarschoot terug naar Moerbeke en gaan wonen in de Damstraat nr. 10 tot ook zij uitgeschreven worden uit het bevolkingsregister in Moerbeke op 2 september 1907 met bestemming Montréal
Canada, om samen met Edmond hun gezinsleven daar verder te zetten.

Op 6 september 1907 vertrekt zij met de vier kinderen (dan 9, 8, 5
en 2 jaar oud) aan boord van S.S. “Lake Michigan” naar Montréal.
Op 17 september komen ze aan en op 23 september 1907 is haar
immigratie afgerond na een quarantaine van een week, met commentaar: “married, joining husband, ultimate destination: Montreal” (bron: Canada Passenger Lists, 1881-1922, Family Search).
FOTO zomer 1907: Clothilde De Clercq en haar vier kinderen, samen
met Marie Van Moorhem, zus van Edmond Van Moorhem. Foto genomen voor ze zelf de reis naar Canada aanvat samen met haar
kroost, op weg naar Edmond in Montréal.
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S.S. Lake Michigan. The LAKE MICHIGAN
was built in 1901 by C.S.Swan & Hunter,
Wallsend-on-Tyne (engines by Richardsons, Westgarth & Co, Hartlepool) for Elder Dempster & Co. She was a 9,240 gross
ton ship, length 469.5ft x beam 56.2ft, one
funnel, four masts, twin screw and a speed
of 13 knots. There was accommodation for
500-3rd class passengers. Launched on 28th Sep.1901, she sailed from the UK in
Mar.1902 on her maiden voyage to St John NB and then on to Capetown as a Boer
War transport. On 6th Apr.1903 she passed to ownership of Canadian Pacific and
on 26th May 1903 commenced her first from Liverpool to Quebec and Montreal.
She collided with the SS MATTERHORN in the English Channel on 21st Feb.1904
and was beached at Dungeness. Refloated four days later and towed to Gravesend for repairs. In Aug. 1904 she started London - Antwerp - Quebec - Montreal
sailings and her 3rd class accommodation was increased to 2,150. Damaged by a
mine off Brest on 15th Nov.1916 she reached port and was repaired. On 16th Apr.
1918 she was torpedoed and sunk by the German submarine U.100 while 93 miles
NW of Eagle Island. [North Atlantic Seaway by N.R.P.Bonsor, vol.3,p.1308]. It may
be of interest that the "Lake" ships, when arrived at Montreal often had their 3rd
class berths dismantled and replaced with cattle stalls, and carried upward of
1200 head of cattle to the London market.
Nog geen twee maanden na haar aankomst sterft Clothilde in Montréal aan een
plotse dodelijke ziekte en Edmond blijft achter met zijn vier jonge kinderen.
Achter deze ruwe data en feiten
zitten verhalen, belevenissen, ervaringen, diepe emoties van een
familie. Een rampjaar dat eindigt
met een tragedie. Er zijn nog
flarden verhalen overgebleven
van wat er werkelijk de familie in
1907 is overkomen en hoe het de
familie heeft beroerd, verhalen
die niet meer te verifiëren zijn. Zo
wordt na amper iets meer dan honderd jaar een drama in een familie helaas niets
meer dan een verzameling aan feiten, locaties en plaatsen.
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FOTO 1908 in Montréal. Weduwnaar Edmond Van Moorhem met zijn vier kinderen.
Na de dood van zijn vrouw Clothilde worden Edmond en zijn vier kinderen in Montréal, Québec, Canada goed opgevangen door zijn neven en nichten.
In een eerste golf uitwijkingen van de familie Van Moorhem vertrokken immers vier kinderen van het
gezin Karel Franciscus (Charel) Van Moorhem (1828-1898) afkomstig uit Sleidinge Karel is de broer van
Edmond’s vader (Constant).





Theofiel Van Moorhem (°22-3-1861 Sleidinge), huwt in Canada Montréal op 10-4-1888 met Julienne
Cansse (°28-1-1865 Gent Sint-Amandsberg). Julienne Cansse is na de dood van haar echtgenoot Theofiel na 1930 terug gekomen naar België.
Constant Van Moorhem (°12-11-1862 Sleidinge), huwt in Canada Montréal op 7-10-1890 met Octavia
Bogaert (°1 jan 1871 Heusden). Verhuist later naar de Westkust en gaat wonen ten zuiden van Vancouver, Canada, op Orcas Island, net over de grens in de Verenigde Staten van Amerika.
Sophie Ludovica (Louise) Van Moorhem (°17-7-1866 Sleidinge), huwt in Montréal op 10-5-1892 met
Marinus Desmares (°15-10-1864 Princehagen, Nederland)
Maria Pharaïlde Van Moorhem (°19-3-1873 in Lovendegem), huwt in Montréal op 26-11-1892 met
Victor Donckerwolcke (°19-7-1869 Mariakerke).
Dit zijn neven en nichten van Edmond Van Moorhem die in de periode 1887 1892 geëmigreerd zijn
naar Canada, Montréal; ze zijn allemaal in of voor 1892 in Montréal gehuwd, drie met echtgenoten uit
het Gentse en één (Louise) met een Nederlander. Ze kenden elkaar al voor ze vertrokken uit onze streken. Tot op heden hebben we hun precieze overtochten (havens, schepen, data) niet kunnen achterhalen.
Dat deze neven en nichten duidelijk Edmond hebben geholpen mag blijken uit het huwelijk in Montréal van Edmond Van Moorhem met een Canadese vrouw, Jeanne Vallière minder dan tien maanden na
het overlijden van Clothilde De Clercq. Dit huwelijk werd voltrokken op 21 september 1908 en als getuigen ondertekenden Théophile Van Moorhem (neef) en Victor Donckerwolcke (echtgenoot van nicht
Pharaïlde). De vriendschappelijke relaties tussen de afstammelingen van Edmond Van Moorhem en de
Donckerwolckes zetten zich nog tot op heden voort in Canada.
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Edmond Van Moorhem huwt dus snel met Jeanne Vallière en de mondelinge overlevering zegt ons dat
de pastoor van de parochie in Montréal daar heeft voor gezorgd want een man alleen met vier kinderen
was ondoenbaar.
Jeanne Vallière en haar zus en meerdere broers waren van een dorp tegenover Québec City, aan de
rechteroever van de St.Laurens rivier verhuisd naar de grote stad Montréal omwille van betere werkgelegenheid.
Ze werkte als diensthulp in een privé residentie toen ze – dan nog ongehuwd - werd voorgesteld aan
de jonge weduwnaar Edmond Van Moorhem. Ze was 33 jaar. Wellicht was het een geregeld huwelijk en
heeft ze de taak als moeder van vier kinderen op zich genomen.
Opklimmend in de mannelijke voorouders van Jeanne Vallière komen we na 8 generaties (Thomas,
Jean, Isaac, Jean-Philippe, Philippe, Jean en Jean) uit op Pierre Vallière die op 8 september 1670 in Saintonge, Québec huwt met Anne Lagou. Pierre Vallière is afkomstig van Ségonzac, Charante, Frankrijk,
zoon van Louis Vallière en Perinne Fournier. Pierre overlijdt in Saint-Augustin, Quebec op 24 oktober
1681. Anne Lagou was afkomstig van St. Etienne du Mans, Maine, ook in Frankrijk, dochter van Pierre en
Marie Boiscochin, geboren omstreeks 1656. Pierre en Anne hebben dus in de vroegere jaren van de
Franse kolonisatie van Canada de oceaan oversteek gemaakt.
Uit het huwelijk van Edmond en Jeanne wordt één kind geboren op 20 juni 1909. Ze noemen het Joseph Léon Louis Van Moorhem. Meter bij het doopsel is Louise Van Moorhem, nicht van Edmond. Peter
was Edmond Vallière, broer van Jeanne.

FOTO 1912 in Montréal. Het gezin Edmond Van Moorhem met zijn tweede (Canadese) echtgenote
Jeanne Vallière, vervolledigd met hun zoon Joseph Léon.
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Uit brieven van de Canadese tak van de familie naar Moerbeke blijkt dat het verschil van Jeanne Vallière’s achtergrond fel conflicteerde met de mentaliteit van de vier Moerbeekse kinderen van Edmond en
Clothilde die zowel hun moeder als hun land van herkomst zo plots verloren waren. Vooral de oudste en
rebelse Anna en in mindere mate ook René hebben zich nooit kunnen vinden met hun nieuwe
(stief)moeder.
Wordt vervolgd.
Volgende deel: het perpetuum mobile van Edmond Van Moorhem

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

Oud Schrift en documentenleer voor beginners
2017-2018 Werkgroep Genealogie Melle vzw
Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben leren lezen of begrijpen, “van niets tot iets”. De lessen worden gegeven aan de hand van gedigitaliseerd beeldmateriaal
om de moeilijkheden van de oude geschriften beter te kunnen ontleden. De cursus zal doorgaan in de
leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 te 9090
Melle (09.252.26.47), en wordt verzorgd door Chris Meerschaut.

 Inschrijvingen worden verwacht vóór zondag 30 augustus 2016.
Cursusgeld voor de nodige documentatie (± 200 bladzijden): 20,00 EUR.
Om verwarring te voorkomen wordt u vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens de lessen en uitsluitend te storten op volgend bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van Werkgroep Genealogie Melle
(WGM) vzw, met vermelding “cursus beginnelingen 2017-2018". Alleen uw betalingsbewijs geldt als
officieel inschrijvingsbewijs. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 20 personen. Gezien de moeilijkheidsgraad van de cursus is het niet mogelijk zich te laten inschrijven voor de cursussen beginnelingen en gevorderden samen.

telkens van 19.00 uur stipt tot 21.00 uur.
Data en programma
Dinsdag 26 september 2017: Les 1 = periode 1800 – 1900, het begin van de “burgerlijke stand” met
aandacht voor de republikeinse kalender, het einde van de parochieregisters (uit het Oud Regiem) en
kennismaking met het Latijn (1ste deel).
Dinsdag 24 oktober 2017: Les 2 = periode 1750 – 1800, “de oude parochieregisters” met extra aandacht voor het Latijn (2de deel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Dinsdag 28 november 2017: Les 3 = periode 1700 – 1750, “de oude parochieregisters” met extra
aandacht voor het Latijn (3dedeel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Dinsdag 23 januari 2018: Les 4 = periode 1750 – 1850, 18de-eeuwse documenten met aandacht voor
het oud-Nederlands in “notariële akten” en documenten i.v.m. de lotelingen.
Dinsdag 27 februari 2018: Les 5 = het oud-Nederlands uit de 18de-eeuw. Wij ontleden een “staat van
goed” en de “aanstelling van voogden”. Bijzondere aandacht voor het gebruik van “afkortingen en
verkortingen”.
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Dinsdag 27 maart 2018: Les 6 = andere documenten zoals een “betoog” uit 1785, “een ontvoogding”,
een “huwelijkscontract” uit 1788, een akte van “vrijpoorter” uit Oudenaarde (1706), verkoop en aankoop van gronden in 1757, een blad uit een “quoteboek” (1751), een maning in verband met een wezenrekening uit 1745 en om te eindigen wordt de nodige tijd voorzien om uw vragen te beantwoorden.

Oud Schrift en documentenleer voor gevorderden
2017-2018 Werkgroep Genealogie Melle vzw

telkens op dinsdag van 19.00 uur stipt tot 21.00 uur.
Plaats: de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum,
Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle (09.252.26.47).
De lessen worden verzorgd door Lieve Welvaert.
De cursus is bedoeld als voortzetting van de cursus voor beginners. Er
wordt verondersteld dat de deelnemers deze cursus voor beginners
gevolgd en behoorlijk verwerkt hebben.
De doelstelling van de cursus voor gevorderden bestaat erin de
deelnemers voor te bereiden om andere documenten te lezen als
vervolg en uitbreiding van de informatie die vervat ligt in de
parochieregisters. Deze documenten bevinden zich grotendeels
in de verschillende rijks- en stadsarchieven. De aandacht zal
vooral gericht zijn op het lezen van het oude, zgn. “gotisch
schrift”.
De onderwerpen van de lessen zullen bestaan uit een keuze van teksten van diverse aard zoals
--- enkele moeilijker teksten uit de PR (als herhaling, 1e les)
--- staten van goed, wezenrekeningen e.d.
--- wettelijke passeringen, notarisakten, clachten en saisissementen
--- schepenakten, openbare verkopingen
--- enquesten en processtukken
--- belastingrollen (ommestellingen)
--- land- en renteboeken
--- oorconden, denombrementen, leenverhef, ... enz.
De stukken zullen in de les gelezen worden waarna aan de deelnemers een volledige transcriptie
van het stuk bezorgd wordt met de bedoeling deze thuis nader in te studeren. Tijdens de les wordt
uitleg verstrekt om de aard en inhoud van het stuk beter te leren kennen. Bij het einde worden
sommige teksten uitgereikt als voorbereiding van de volgende les.
Gezien de moeilijkheidsgraad heeft het weinig zin de lessen voor beginners en gevorderden tezelfdertijd te willen volgen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15. Indien nodig zal voorrang verleend
worden aan wie de lessen voor beginners reeds gevolgd heeft.
Het is van belang te beseffen dat oefenen en herhalen de enige goede manier is om oud schrift te
leren lezen.
Data en programma:
 Dinsdag 10 oktober 2017;Dinsdag 7 november 2017;Dinsdag 5 december 2017
 Dinsdag 16 januari 2018;Dinsdag 30 januari 2018;Dinsdag 20 februari 2018
 Inschrijvingen worden verwacht vóór zondag 30 augustus 2016.
Cursusgeld voor de nodige documentatie: 20,00 EUR. Om verwarring te voorkomen, wordt u
vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens de lessen en uitsluitend te storten via volgend bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van Werkgroep Genealogie Melle (WGM)
vzw, met vermelding van de tekst “cursus gevorderden 2016-2017”. Alleen uw betalingsbewijs
geldt als officieel inschrijvingsbewijs.
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In verband met de lessen “Oud Schrift” die
wij al vele jaren bezorgen is er ook een naslagwerk
te koop nl. “Kennis maken met OUD SCHRIFT” een
praktische uitgave samengesteld door wijlen August
De Baets waarin de verschillende types alfabet,
vanaf de 16de tot de 19de eeuw, onder de loep worden genomen.
Dit werk is te koop, bij afhaling in DC Melle,
aan de prijs van 15.00€ bij de Heemkundige Vereniging “De Gonde”.
Je kan dit boek bekomen door storting van
24.00€ (incl. verzendingskosten) op rek. nr. op
bankrekeningnummer: IBAN: BE24 4483 5863 2138
BIC: KREDBEBB van de Heemkundige Vereniging De
Gonde / Melle

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.
Vanwege Anne Van Nuffel mochten we heel wat documentatie ontvangen m.b.t.
de families Baudts en Van Nuffel. Deze documentatie is afkomstig van wijlen haar
moeder, Maria Baudts, die jarenlang een trouw bezoeker was in de leeszaal van ons documentatiecentrum. Deze documentatie zal worden ondergebracht in een fonds genaamd Baudts, mettertijd zal een gedetailleerde inventaris zorgen voor een goede ontsluiting van dit fonds. Bij deze schenking staken ook rouwbrieven, doodsprentjes en
communieprentjes die allen een mooie aanvulling vormen voor onze uitgebreide collecties terzake.
Doodsprentjes:
Rita Vander Linden (Lochristi), Anita Speybroeck, Antoine Verstuyft (Lochristi), Rita Van Herrewege (Lochristi), André Van hee (Wondelgem), Rosa De Vriendt-Mores (Gent), Julus
D’haene (Schellebelle) en Antoine Verstuyft (Lochristi).
Rouwbrieven: André De Moor (Wetteren), Kris Burggraeve (Gijzenzele), Jan Van de Velde
(Wetteren), Irene Baele (Oosterzele), Rosa De Vriendt-Mores (Gent), Julus D’haene (Schellebelle) en Antoine Verstuyft (Lochristi).
Parochiebladen: Hubert Van Poecke (Gentbrugge) en Roger De Moerloose (Gentbrugge).
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Werkgroep Genealogie Melle vzw
Publicaties van bronbewerkingen door onze eigen auteurs.
Opgelet: gelieve voor de prijslijst (kan steeds aangepast worden) van de boeken
steeds de website (www.erfgoedmelle.be) te raadplegen.

Laatste uitgaven:
Laarne: Staten van Goed van 1711-1749, door Luc De Ruyver en Marcel Meys met alfabetische index op naam, 398
pagina’s voor 28,00 €. Daarmee is deze reeks compleet van
1584 – 1795 !!
Kaprijke: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk, dopen 1618-1800, door Rita Van Herrewege. In totaal 16.703 dopen in alfabetische volgorde weergegeven, met de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 614
pagina's voor 35,00 €.
Kaprijke: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk, huwelijken 1618-1800 door Rita Van
Herrewege. In totaal 5.276 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 pagina’s voor slechts 24,00 €.
Kaprijke: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk, begrafenissen 1628-1800 door Rita Van
Herrewege. In totaal 12.624 begrafenissen alfabetisch weergegeven op naam van de
man. In totaal 367 pagina’s voor slechts 26,00 EUR.

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.
 NIEUWE DIENST: Doordat de verzendingskosten van boeken/CD’s de laatste tijd
nogal de pan uitswingen kunnen we u, mits de prijs die voor CD’s geldt, de pdf bestanden per parochie doormailen. Zo bespaart u meteen op de verzendkosten!!
 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)
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Binnengekomen tijdschriften en boeken:
Nieuwe tijdschriften en boeken voor Nieuwsflits van 14 04 2017 tot en met 16 05 2017
Tijdschriften :
“Scone Jhan” familietijdschrift, jg. 27 nr. 2
“Brugse Stam” tijdschrift Familiekunde regio Brugge, jg. 49 nr. 3
Thema’s:
*De kinderen De Vos uit Sijsele – Een foutieve stamboom in de bronnen
*Onderofficieren en soldaten van de compagnie Marechaussee in
West-Vlaanderen van 1814 tot 1830 (deel 21)
“Vlaamse stam” tijdschrift voor familiegeschiedenis, Familiekunde Vlaanderen vzw, jg. 53
nr. 2
Thema’s:
*Verborgen in het DNA (aflevering 20)
*Het interieur van de fotostudio
*Zeven artistieke generaties in woonwagens, van theater Van den
Berghe tot Circus Ronaldo
*Kan huizenonderzoek bijdragen tot genealogisch onderzoek? De casus Antwerpen
* De mens achter de gevel. De linken tussen de inventaris van het
bouwkundig erfgoed en genealogie
*Waar woonden mijn voorouders? Bronnen uit het Ancien Régime
*Huttenbewoners in het Brugse Vrije anno 1665
*De afzittende vrijlaten van het Brugse Vrije in 1567, 1568/9 en
1570
*Nieuw geregistreerde wapenschilden
*De Mouvement de la Population et de l’État Civil (1841-1976) Een
waardevolle bron voor historische demografie in België
*Over parentelen, geografische spreiding, patrilocaliteit en migratie.
De nazaten van Petrus Adriaanszoon Van Wechelen, alias De Lathouwer (1641-1704)
*Melaatsheid in Heist (1570-1650), een rode draad doorheen de families van Heist?
*Smart Marches! Hoezo…Smart?
Boeken:
Rubriek 014 Familiegeschiedenis
Boek 014 – B - 062

Nis 2L2B
Bodry – Evaraerts
Stamboom Leiden (NL) Vol. I
Boek 014 – B – 063
Bodry – Evaraerts
Stamboom Leiden (NL) Vol. II
Rubriek 014 Familiegeschiedenis
Nis 2R2D
Boek 014 – V – 129
De kroniek van de familie VANDEN BOSSCHE
Rubriek 026 Geschiedenis gemeenten
Nis 4L2A
Boek 026-BERG-001
Geschiedenis van Berg, Buken, Kampenhout en Nederokkerzeel
Rubriek 034 Godsdienst & Levensbeschouwingen
Nis 4R3C
Het gevecht met de duivel, Heksen in
Vlaanderen
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Kalenderactiviteiten
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Familiekunde Vlaanderen - Regio Tielt
Wil je weten welke uitgaven bij FV Tielt ter beschikking zijn? Ga dan naar onderstaande link
http://fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be/uitgaven.htm

TENTOONSTELLING:

“DICK & BOBBY”

RALPH TALBOT

ROBERT G. ROBINSON

MEDAL OF HONOR - PITTEM 14 OKTOBER 1918
Tufts Library, Weymouth Landing, Massachusetts, USA
Gemeentehuis, Pittem
van 26 mei 2017 tot 24 september 2017
tijdens kantooruren – in het weekend van 10h-12h & 14h-16h
Met medewerking van leerlingen van het 5de leerjaar van de basisscholen Pittem en Egem
en leerlingen van Grade IV van de Ralph Talbot School, Weymouth.
Samenstelling: Eileen Dumont & Paul Callens, Familiekunde Vlaanderen regio Tielt

Familiekunde Vlaanderen regio Tielt zoekt
voor de opening van de tentoonstelling
twee jongens van om en bij de 20 jaar
die op Ralph en Robert lijken.
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Ralph Talbot had een leeftijd tussen 19 en 20 jaar, had grijze ogen, lichtbruin haar, gebruinde huid, was 1 meter 76 groot, woog 67 kg en had een borstomtrek van 89 cm.
Robert Robinson was 20 jaar, had blauwe ogen, bruin haar, blozend gelaat, woog 64 kg.,
was 1 meter 66 cm groot en had een borstomtrek van 91 cm.
Wie actief deel wil nemen aan de tentoonstelling en voldoet aan deze voorwaarden, zie
ook beide foto’s bovenaan, neemt contact met Paul Callens: paul.callens7@telenet.be

GEMUDES DESTELBERGEN - OOST-OUDBURG
DSMG
Tentoonstelling Reynaert uit de boekskes

De tentoonstelling Reynaert uit de boekskens wordt voorbereid door de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, in samenwerking met GeMuDes en het DSMG.
In het DSMG, het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling, vzw, is een afdeling Reynaert de
Vos en in de bibliotheek bevindt zich een flinke verzameling
van meer dan 150 boeken en diverse tijdschriften die allemaal
de avonturen van Reynaert De Vos beschrijven. Veel van deze
boeken werden met tekeningen geïllustreerd en net die zijn
hier het eerste onderwerp van de tentoonstelling. We tonen
veel van deze boeken in kijkkasten en de tekeningen van Reynaert komen uitvergroot aan de muur.
Anderzijds hebben enkele firma’s en diverse verenigingen in
onze omgeving de figuur Reynaert gebruikt in hun embleem,
vlag, briefhoofding of gebruikten Reynaert als lokker voor hun
activiteiten. Wat we vonden stellen we voor.
Als we Reynaert De Vos behandelen in Destelbergen kunnen
we niet om Firmin De Vos heen, die zijn hele leven de figuur
Figuur 1:Beeld gemaakt door Firmin De Vos
Reynaert vorm heeft gegeven. Daarom is er ook een ruimte
voorzien waar Firmin en Reynaert in zijn werk voorgesteld
wordt.
De driedelige tentoonsteling is voor het publiek open vanaf zaterdag 26 augustus tot en met 17
september 2017. Elke werkdag van 10 tot 17 u., doch op vrijdag gesloten. Op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. Vrijdag 25 augustus 2017 worden de genodigden om 20

uur verwelkomt in de Berghine door de schepen van Cultuur De Groote André, die dit jaar de voorzitter is van
het Destelbergse Reynaertjaar en dit project nogmaals toelicht aan het publiek. Daarna is het woord aan de
Reynaert van het poppentheater Pedrolino, in een versie die alleen bestemd is voor volwassen oortjes. Daarna
worden we uitgenodigd om het museum te bezoeken, waar schepen Rose Leirens het meegekomen publiek
verwelkomt. Vervolgens worden we verwacht in het OCMW in de Kerkham waar de OCMW-voorzitster Liliane
Lebon ons verwelkomt op hun tentoonstelling die eveneens Reynaert als onderwerp heeft. Daarna wordt het
publiek een receptie aangeboden door het gemeentebestuur.

Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland
Familiekunde Vlaanderen – regio Meetjesland streeft ernaar de genealogie te bevorderen, te beoefenen en de verworven kennis te verspreiden.
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Daartoe organiseert zij voordrachten, werkvergaderingen en andere activiteiten met
betrekking tot familiekunde.
Onze activiteiten en dienstbetoon staan open voor alle belangstellenden.
Het werkgebied wordt gevormd door de gemeenten Aalter, Assenede, Beernem, Eeklo,
Evergem, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Ruiselede, Sint Laureins, Waarschoot en Zomergem. Hier vindt u een overzicht van onze bestuursleden.
FV Meetjesland geeft een driemaandelijks tijdschrift “De Levensboom” uit, met een
200-tal abonnees.
Hier vindt u een overzicht van alle verschenen nummers van “De Levensboom” en
leest u hoe u zich op het tijdschrift kunt abonneren.
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 te Maldegem – onder leiding van Marc Maeyens.
Elke derde woensdag van de maand (behalve juli) van 20 tot 22 uur 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). Ruime genealogische bibliotheek en opzoekingsmogelijkheden (inventarissen staten van goed uit het Meetjesland, familiegeschiedenissen, verschillende bewerkte parochieregisters, tijdschriften, e.d.). Verder
kan je er ook alle uitgaven van Familiekunde Vlaanderen verkrijgen.
Raadpleeg het overzicht van de beschikbare parochieregisters, klappers op staten van
goed, tijdschriften…
Genealogisch dienstbetoon te Assenede – onder leiding van Jackie Claeys en Frank
Baete.
Elke eerste donderdag van de maand (behalve in juli en augustus) van 19.30 tot 21.30
uur in de Stadhuisstraat 1, 9960 Assenede (achter het oud- gemeentehuis). Bibliotheek
met onder andere microfilms met de registers van de burgerlijke stand en de parochieregisters van groot-Assenede (Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo), een
grote verzameling bidprentjes en doodsbrieven en talrijke inventarissen van staten van
goed uit het Meetjesland. Iedereen is van harte welkom !
(Gothard De Coninck & Marc Ballegeer)
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DOCUMENTATIECENTRUM
FAMILIEKUINDE VLAANDEREN vzw, regio MEETJESLAND
Het documentatiecentrum is ondergebracht in het
Gemeentearchief
Gemeentehuis – Europalaan 22 – 9880 Aalter
Openingsuren (behoudens verlof- en feestdagen):
Op dinsdag van 9.00 u tot 12.00 u en van 13.30 u tot 19.00 u
Op zaterdag van 9.00 u tot 12.00 u
In juli/augustus is een korte sluiting van de leeszaal mogelijk. U
vindt die op de website www.aalter.be
of telefoonnummer 09 325 22 00

GENEALOGISCH DIENSTBETOON TE MALDEGEM
Elke derde woensdag van de maand (behalve in juli en op feestdagen)
van 20 tot 22 uur 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).
en TE ASSENEDE
Elke eerste donderdag van de maand kunt u vanaf 19.30 u ook terecht
in het documentatiecentrum te Assenede, Stadhuisstraat 1, 9960
Assenede
(achterkant oud gemeentehuis).
U kunt op beide locaties van gedachte wisselen over uw stamboom,
kwartierstaat, familiegeschiedenis, oud schrift, enz… Er is tevens een
info-stand aanwezig en een ruime genealogische bibliotheek.

STADSARCHIEF EEKLO
Industrielaan 2 – 9900 Eeklo
Openingsuren: elke maandag van 13.30 u tot 17.00 u.,
elke woensdag van 13.30 u tot 17.00 u,
elke zaterdag van 13.30 u tot 17.45 u.
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Familiekunde Vlaanderen - regio Deinze
Werkingsgebied

Familiekunde Deinze 25 jaar !!!!!!!!

Familiekunde Deinze is een subafdeling van Familiekunde Vlaanderen en verzorgt sinds 1992 de genealogische begeleiding voor de
gemeenten Deinze, Nazareth, Zulte en hun deelgemeenten.
Zij organiseren voordrachten, seminaries, oefeningen en tentoonstellingen welke voornamelijk plaats vinden in de kelder van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze. Daarnaast publiceren de (bestuurs)
leden van de afdeling geregeld nieuwe werken die een deel van het
bronnenbestand uit de regio behandelen. Deze verschijnen ook in ons tweemaandelijks tijdschrift
Leiestam.
In het Stedelijk Archief stellen zij gekopieerde parochieregisters van Deinze ter beschikking alsook allerlei microfilms, publicaties en werken over hun werkgebied en andere.

http://www.familiekundedeinze.be/
Via deze website reiken ze je online bronnen en tools aan, een overzicht van hun publicaties en
boekenbestand, een agenda met hun komende activiteiten en een forum waarbij hun leden met
elkaar in contact kunnen komen.
De abonnees kunnen terecht in alle afdelingen van Familiekunde Vlaanderen en zijn vrij om voor
een andere afdeling te kiezen dan deze waar ze wonen en administratief worden ondergebracht.
Wens je geen lid te worden van Familiekunde Vlaanderen, maar toch het tijdschrift Leiestam te
ontvangen, gelieve dan 8,00 Euro over te schrijven op rekening nummer van FV – Deinze: BE24
0832 7311 6738 BIC: GKCCBEBB met vermelding lidgeld.
Voor slechts € 8 ben je een jaar lang lid en geniet je van allerlei voordelen !
* ontvangen van het tweemaandelijkse tijdschrift Leiestam.
* gratis bijwonen van de voordrachten.
* verlaagd inschrijvingsgeld op de cursussen.
* begeleiding bij opzoekingen in het archief.
* ontvangen van de nieuwsbrief.

Erfgoed

BRUGGE

De collectie Historische Kranten die de bib van Brugge op internet
plaatste bevat een ongelooflijke schat aan info. Je kan er zoeken
op eender welk woord (familienaam, gemeente). Ook alle mogelijke verkopen van boerderijen en gronden in het dorp, zowat elke
hoeve komt voor in die kranten. Het gaat over de periode ca 1800
tot zeker 1930. Een aanrader voor wie voorouders had in het
Brugse en zowat de halve provincie aan de kant van de zee!

LET OP!!
https://erfgoedbrugge.be/collection-pagina/historische-kranten/
--------------------------------------------------------------------------------------------22

8 Oktober 2017
Lezing door Jan
NAERT

Besturen onder Duitse bezetting.
Burgemeesters in bezet en bevrijd België en Noord-Frankrijk (1914-1921)
Obéir l’occupant, mais servir la population: het devies van de Gentse liberale burgemeester Emile
Braun, net voor zijn gedwongen deportatie naar Duitsland in de lente van 1918.
De woorden staan voor de moeilijke positie van burgemeesters en lokale besturen in de bezette gebieden aan het Westelijke front. Zowel in bezet België als in Noord-Frankrijk werden stads- en gemeentebesturen vier jaar lang geconfronteerd met gelijkaardige uitdagingen. Met bovenaan de lokale politieke agenda steevast de bevoorrading van de lokale bevolking. Andere nijpende problemen
waren het handhaven van de openbare orde, de verplichte tewerkstelling, de deportaties van arbeiders, het implementeren van de Flamenpolitiek. De vele netelige kwesties en complexe relaties met
de Duitse bezetter leidden nog tijdens de oorlog tot hevige discussies en politieke strijd. De balans
hiervan werd na november 1918 opgemaakt.
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Openingsdagen en -uren van het Gemeentelijk Archief &
Documentatiecentrum te Melle voor het jaar 2016
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 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 10 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, Johan De Baets, Michel De Roek, Luc Chalmet,
Daniël Lemmens en het bestuur van WGM vzw.
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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