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Een zalig Kerstfeest en
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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
Voorwoord – “december”.……………………………………………..…..……..2
Familienamen……………………………….……………….…………………………..3
Aldfaer…………………………………………………...………………..…….….………4
Interessante links…………………………….…..…………………………………..…5
GENEALOGIE de MEIJER – een aanrader………………………………………5
Registers van Ghedele …………………….…………..…….……………………….8
Tijdschriften.…………………………………….…………………………………….…..9
Schenkingen……………………..……………………………………………………….. 10
Werkgroep Genealogie Melle – nieuwe uitgiften…………………………11
Genea Vlaanderen……………..………………………………………………….…….12
Openingsdagen DC Melle………………………………………………….…….……21

1

Voorwoord
Eerst en vooral dit:
1. Vermoedelijk wegens werkzaamheden in mijn straat aan het internet (telenet)
hebben vorige maand verschillende abonnees de Nieuwsflits niet ontvangen. Je
weet dat je de Nieuwsflits (en alle vorige versies) steeds kunt raadplegen op onze
site www.erfgoedmelle.be > nieuwsflitsen. Als compensatie zit in de editie van december tevens de link naar de november-editie.
2. Vanaf 3 januari 2018 zijn de openingsuren van het Gemeentelijk Documentatiecentrum in Melle gewijzigd !!!
Maandag: van 13.00h tot 17.00h.
Dinsdag: van 14.00h tot 19.00h.
Woensdag: van 13h30 tot 17.00h.
Het jaareinde nadert met rasse schreden, de dagen worden korter en de verlichting moet
steeds vroeger aan. De pessimisten zeggen: de dagen korten nog tot eind december, de optimisten
beweren steevast dat binnen een maand de dagen terug lengen (en daar hoor ik bij...).
Straks is er op 6 december St. Nicolaas.
Vroeger (daar gaan we weer) “kwam” die thuis en ook soms op school met een
zakje “snoep”, zijnde een grote speculaas (hoe groter de speculaas, hoe slechter ik
hem vond) en ook nog wat klein snoepgoed zoals de “zwarte piet” carolientjes of tegenwoordig “nic-nac” koekjes.
Heden ten dag komt de Sint thuis, bij oma, opa, pépé, mémé en nog andere
“bevoorradingspunten”. Ik vermoed dat veel kinderen een “St.Niklaaslijstje” moeten opmaken (zoals
een geboortelijst) daar anders het gevaar bestaat dat ze dubbele cadeaus krijgen. Bestaat er ook
zoiets als een “ruilbeurs” voor die dubbele cadeaus ? Ik denk dat daarvoor de rommelmarkten of
“garageverkopen” dienen die nu in bijna iedere wijk plaatsvinden. Ik heb wel een probleem met de
commerce - toestanden zoals de komst van de Sint op 18 november in Antwerpen. Waarom komt
hij daar vroeger dan bij ons? Zit Bart De Wever daar voor iets tussen? Ik zou het niet weten.
Vorige vrijdag, 17 november, waren wij, op uitnodiging van FV Regio Deinze, op de viering
van hun 25-jarig bestaan, waarvan verder een verslag met bijhorende “link” naar de foto’s. Trouwens
niets dan lof voor Claude en zijn medewerkers. Je ziet de gedrevenheid afdruipen van hem en zijn
companen die elk hun specialiteit ten bate stellen van de vereniging. Het strijkkwartet was weer
eens het bewijs dat onze jongeren, naast “chatten”, “facebooken”, “twitteren”, enz.. nog veel andere
dingen in hun mars hebben. De combinatie van twee culturele pijlers van Deinze was een uitstekende
keuze!

DECEMBER

(Xavier De Schrijver)

Wat voorspelden onze voorouders voor december? (Wintermaent of vorstmaend)
In december ziet de landbouwer graag sneeuw vallen, omdat onder het blanke dek, het
zaad in de grond op die manier tegen de vorst beschermd is.
Hij zegt:
December zacht en dikwijls regen,
Geeft weinig hoop op rijke zegen.
Als de dagen beginnen te lingen,
Begint de koude te wringen.
December komt van het Latijn decem = tien. Het was de tiende en laatste maand in het oude Romeinse jaar
en was toen onder de bescherming geplaatst van Saturnus, god van de tijd, en van Vesta, de godin van de
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huiselijke haard. Bij de hervorming ingevoerd door Numa Pompilius werd hij de twaalfde gerangschikt. Inderdaad nadat de Egyptenaren, als goede astronomen, ontdekten dat een jaar uit 365 dagen bestaat.
Daar men ondervondt dat dit toch niet geheel correct was stelden andere volken hun eigen kalender op.
De oude Romeinen begonnen begonnen met een jaar van 10 ongelijk-lange maanden, in totaal 304 dagen. Dat
korte jaar bracht grote verwarring met zich mee in de verschijnselen van de jaargetijden.
Daarom organiseerde genoemde Numa Pompilius, koning van 715-642 vóór Christus, de kalender opnieuw. Hij voegde aan het jaar 50 dagen toe zodat het voortaan 354 dagen telde. Hij nam van de 6 korte
maanden elk nog een dag af en had nu 56 dagen tot zijn beschikking die hij over 2 nieuwgeschapen maanden
Januarius en Februarius verdeelde, ieder daarvan 28 dagen lang. De lengte van de 12 maanden zag er dus nu
als volgt uit: 28,28,31,29,31,29,31,29,29,31,29 en 29 dagen. Eindelijk gaf hij januari er weer een dag bij welke
er aldus 29 had. Maar het jaar was nog steeds te kort. Om dat te verbeteren verorderde Numa, dat, telkens
wanneer het nodig mocht blijken, een speciale dag “Mercedinus” midden in februari zou worden ingelast. In de
verwarring die hierop volgde besloot eindelijk Julius Caesar orde te scheppen. Hij kwam, samen met zijn lievelings-astronoom Sosigenes tot de conclusie dat de Egyptenaren gelijk hadden, het jaar bestond uit 365 ¼ dagen.
Het was natuurlijk absurd het burgerlijk jaar telkens een kwart dag later te beginnen, daarom zou na
elke drie jaren van 365 dagen het vierde jaar 366 dagen tellen. Het schrikkeljaar was geboren! Caesar wijzigde
ook de lengte van de maanden: de 1ste, 3de, 5de, 7de, 9de en 11de zouden 31, alle andere 30 dagen tellen,
uitgezonderd februari dat normaal 29 dagen en alleen in de schrikkeljaren 30 dagen zou tellen……...

Overgenomen uit "Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land”, van M. Broeckhove (1959).
Dit boek uit onze rubriek "Folklore" kan geraadpleegd worden in het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle.

Familienamen

(DE SCHRYVER Xavier)

Omdat onze doelgroep in verschillende fazen van opzoekingen zit, zullen wij af en toe nuttige artikels terug publiceren zoals o.a.

Naam variaties te wijten aan de ongeleerdheid van onze voorouders:
als voorbeeld de familienaam Gijseberchts……..
In de 18° en 19° eeuw was het lezen en schrijven een groot probleem. Dit stellen wij vast bij de parochieregisters. Mede door het feit dat een pastoor gewoonlijk niet in zijn parochie geboren was en dat hij de
plaatselijke dialecten niet altijd verstond, kon hij alleen op het gehoor voortgaan. Wat men noemt het "fonetisch schrift". Vandaar komt het dat onze familienaam zo verschilt van parochie tot parochie. Daar de bewoners
niet bekwaam waren hun naam te spellen, krijgen wij die grote variatie . Een gemakkelijke naam, bijvoorbeeld is
Ongena. In één en dezelfde familie was te lezen: Ongenae, Onghena, Onghenae, Ongenaert, Onghenaert. De
moeilijkste naam met de meeste afwijkingen is Van Wijmeersch (125 verschillende schrijfwijzen) of Van Wijnsberghe. Hierna volgt een ander minder bekende naam: Gysbergh.
Variaties in de “g” of “ch” als het cijfer "agt" of acht" alsook “berg” , berghe of “breg” en “brecht”.
In het algemeen werd voor een lange klank de letter "e" bijgevoegd. Van Laere, Raeman of Raman, Aernaut,
Baetens, enz.
De “y” komt op verschillende wijze voort: (“ÿ”), “y” of “ij”. In de volgende tabel zien we de naam Gysbergs op
45 verschillende schrijfwijzen. Deze komen voort uit akten van verschillende parochieregisters uit de streek ten
noorden van St.Truiden in de periode tussen 1700 en 1800. In het Oudnederlands zijn nog andere namen waarover wij zouden kunnen struikelen.
Met “s”
Gijseberchs
Gijseberghs
Gijsebergs
Gijsebrechs
Gijsebrechts
Gijsebreghs
Gijsebregs
Gijsenberchs

Met “z”
Gijzeberchs
Gijzeberghs
Gijzebergs
Gijzebrechs
Gijzebrechts
Gijzebreghs
Gijzebregs
Gijzelberghs
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Met “y”
Gyseberchs
Gyseberghs
Gysebergs
Gysebrechs
Gysebrechts
Gysebreghs
Gysebregs
Gysenberchs

Gijsenberghs
Gijsenberghts
Gijsenbergs
Gijsenbrechs
Gijsenbrechts
Gijsenbreghs
Gijsenbregs

Gijzenberchs
Gijzenberghs
Gijzenberghts
Gijzenbergs
Gijzenbrechs
Gijzenbrechts
Gijzenbreghs
Gijzenbregs

Gysenberghts
Gysenberghts
Gyzenberchts
Gyzenbregts
Gysbergs
Gysbregs

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 - Rapporten 7.0.0.3;Bonus rapporten Versie 7.9.1
Vragenuurtje Aldfaer
Een lezer stelde ons de volgende vragen:
Wat betreft het samenvoegen van twee groepen familie, afkomstig van één voorvader: kan de ene gepubliceerd worden onder een code woord en de andere slechts gedeeltelijk?
A: Ik denk dat dit best te realiseren is door groepen te maken. Daarmee maak je groepen aan zoals je wilt, kan je
generaties aanduiden, enz en blijft uw stamboombestand intact!
Zet de oudste persoon van de te maken groep op het scherm - als je enkel het nageslacht van één persoon wilt
maken, dan volg je de volgende stappen: ga naar die persoon - - persoon -> groep (maken) - - kies nageslacht en
vink alles behalve de laatste parameter aan. OK. - - ga naar Tonen - Groep > - - daar zie je de groep staan, nu heb
je in het menu de keuze om een nieuwe stamboom te maken of een gedcom te maken.
1. Kunnen er bloedlijnen getrokken worden vanaf bepaalde personen? A: Als ik mijn naam ingeef krijg ik via
de Bonusrapporten – Stamreeks de bloedlijn tot mijn oudste voorvader.
2. Behalve foto’s kunnen er ook onbeperkt documenten toegevoegd worden? A: In het persoonsoverzicht kan
een onbeperkt aantal foto’s ingevoegd worden. Wanneer je documenten wil invoegen, staat daar ook bij mijn
weten ook geen beperking op, je ziet enkel het label van bv. Word, Excell – nadat je daarop klikt komt het document in originele versie tevoorschijn.
3. Kan het programma werken vanaf een externe harde schijf? A: Ja, ik werk altijd zo, zelf het programma
Aldfaer staat op die schijf.
4. Kan deze laatste meegenomen worden naar een andere pc? A: Inderdaad, voor ’t gemak installeer ik dan
Aldfaer op die harde schijf (zie 4), dan heb je steeds overal dezelfde parameters mee. Velen werken ook via
Dropbox, met alle risico’s vandien…?
5. Kan men met twee in een Aldfaer database werken vanop een verschillende pc’s ?
Nee > het programma is daarvoor niet geschikt (geen serverversie).
Een aanrader voor zij die met Aldfaer willen beginnen !!!!
Stamboom maken op de pc voor senioren
In dit boek maakt u kennis met de mogelijkheden van het gratis
stamboomprogramma Aldfaer en krijgt u talloze tips voor het verwerken van uw eigen
stamboom met namen en gegevens.ISBN: 978 90 5905 347 2
Uitvoering: Paperback, full colour; Aantal pagina's: 240
Prijs: +- €20
Website bij het boek: http://www.visualsteps.nl/stamboom
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Interessante LINKS)
http://gtb.inl.nl/?owner=WNT
Oudnederlands, Middelnederlands en Vroegmiddelnederlands woordenboek.
Ook een link naar een omzettingsapplicatie Republiekijnse kalender <----> Gregoriaanse
http://archivesenligne.pasdecalais.fr/cg62v2/outils/calendrier
www.degener-verlag.de

I

Duits tijdschrift voor familiekunde

n verband met de lessen “Oud Schrift” die wij al vele jaren
verzorgen is er ook een naslagwerk te koop nl.: “Kennis
maken met OUD SCHRIFT” een praktische uitgave samen-

gesteld 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 bankrekeningnummer: IBAN: BE24 4483 5863
2138 BIC: KREDBEBB van de Heemkundige Vereniging De
Gonde/Melle.
Nota: Het boek was enkele dagen uitverkocht doch is nu terug beschikbaar. Indien je een boek
wenst, laat het ons weten, dan reserveren we u een exemplaar!!

Boeken:
Genealogie de Meijer – van 1262 –
1509 – 2017 door Paul H.E.M. de Meijer. “Van het
leen up sabbins tot het Eiland van de Meijer”.
De auteur van dit boek (°Zaamslag, 1950) studeerde geneeskunde, waarna hij zich specialiseerde tot internist. In 1988
promoveerde hij op een diabetologisch onderwerp. Van 1989 tot
2015 was hij als internist verbonden aan het LUMC te Leiden, laatst als chef de clinique van de hoofdafdeling Interne Geneeskunde. Hij heeft vanaf zijn vroegste
jeugd een diepgaande belangstelling voor genealogie. Maak kennis met deze fantastische familiekroniek die zich uitspreidt over onze contreien. De familie zit verspreid van Doornzele, over Oostakker naar Desteldonk, Westdorpe en Sas van
Gent. Dit lijvig boek van 685 pagina’s kan je tevens via bijgevoegde website bestellen en ik kan je verzekeren: het is een boeiend boek geworden! Je kan het
5

boek ook inkijken in onze bibliotheek. Ik laat dr. Paul de Meijer zelf aan het woord
om de samenvatting te geven van dit gigantisch werk dat voor vele mensen uit
onze streek interessant is.

D

e geschiedenis en genealogie van
onze familie de Meijer hebben mij
van jongs af aan bijzonder geïnteresseerd. Als lagereschoolleerling was mijn
belangstelling hiervoor al sterk aanwezig. Helaas was er niet veel kennis over
het onderwerp voorhanden. Toch was
het mijn grootvader, toen ik hem de
vraag stelde waar onze familie vandaan
kwam, wel bekend dat de familie uit België kwam. Over de tijd waarin en de omstandigheden waaronder deze vestiging
uit België had plaatsgevonden was echter niets overgeleverd.
Als gymnasiumleerling ging ik daarom in
de schoolvakanties op onderzoek in de
archieven van de gemeenten Biervliet,
Hoofdplaat, Ijzendijke en Schoondijke.
Op het gemeentehuis van Hoofdplaat
werd ik ontvangen door de gemeentesecretaris, neef Maurice Wijffels, die me
de hofstede aanwees van mijn betovergrootvader Petrus Leopoldus de Meijer.
Diens vader bleek in 1788 in Knokke
(België) geboren te zijn, zodat ik in
1965 naar Knokke fietste om onderzoek
te doen in de parochieregisters op de
pastorie. Inderdaad vond ik de doopakte
daar. Het bleek dat de vader van de boreling uit Assenede afkomstig was. Dat
alles resulteerde in een eerste brief op 8
augustus 1966 vanaf de Kraaghoeve
aan de Gentse rijksarchivaris met de
vraag wanneer deze de Meijer in Assenede geboren was. Binnen enkele dagen
ontving ik antwoord van mevrouw dr. H.
Coppejans-Desmedt. Na een volgende
brief met het verzoek om meer gegevens adviseerde zij mij zelf naar het
Rijksarchief te komen om verder onderzoek te doen. Die raad heb ik opgevolgd
en in 1967 bezocht ik het Rijksarchief in
het Geraard de Duivelsteen voor de eer-

ste maal. Sedertdien heb ik mijn jaarlijkse zomervakanties gebruikt om onderzoek in het Gentse Rijksarchief te
verrichten.
Een bezoek aan het Rijksarchief in Gent
op 5 januari 1968 bracht aan het licht
dat de West Zeeuws-Vlaamse de
Meijer’s waartoe ik zelf behoor en de
Terneuzense de Meijer-tak, deel uitmaken van één en dezelfde familie. Die wetenschap heeft tot interessante ontmoetingen geleid en belangrijke verhalen uit
de
familiegeschiedenis
opgeleverd.
Daarna lukte het mij echter niet genealogische gegevens te vinden van vóór
het jaar (1697) waarin de eerste de
Meijer zich op Noord-Nederlands territoir vestigde. In deze periode heb ik
mijn aandacht gegeven aan andere genealogische publicaties (boeken over de
geslachten Pateer in 1991 en Haverbeke
in 2001) zodat het onderzoek naar het
geslacht de Meijer stil lag. Sinds 2001 is
mijn aandacht echter onverdeeld uitgegaan naar de familie de Meijer. Uiteindelijk heb ik kunnen aantonen dat de familie vanuit Zeveneken (thans gemeente Lochristi) naar de Noorderlijke
Nederlanden is getrokken. In 2009 publiceerde ik in de Vlaamse Stam over
de manier waarop ik het probleem van
de herkomst van de familie heb aangepakt en heb kunnen oplossen. Dit is de
eerste publicatie die ooit over onze familie is verschenen. Daarna is het me
door vasthoudend onderzoek mogelijk
gebleken de familiegeschiedenis vanaf
1509 te bewijzen en een welomschreven idee te krijgen over het ontstaan en
de ontwikkeling van de familie in de
twee eeuwen daarvoor. Zo is me de dertiende-eeuwse herkomst van onze familie uit Doornzele onder Evergem dui-
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delijk geworden. Daar is de oudste voorvader, Gerardus dictus maior, terug te
vinden als meier van Margaretha van
Constantinopel, de toenmalige gravin
van Vlaanderen, en leenman van de abt
van St. Baafs van een leen up sabbins
onder Doornzele. Een zoon van deze
Gerardus trouwde de (achter)achterkleindochter van Diederic van Assenede, de klerk van gravin Margaretha en haar zoon Gwijde van
Dampierre, die meer bekend is
als dichter van het beroemde
Floris ende Blancefloer.
Een meer Vlaamse oorsprong dan de onze kan
een familie dus niet
hebben.
Nadat de familie in
1262 – meer dan
750 jaar geleden –
voor het eerst
onder Doornzele
werd
genoemd,
verbreidde
zij zich sterk
over de omliggende dorpen. Een tak
vestigt zich in het kleine
graafschap Sprendonk, dat
onder de parochies Mendonk en
Desteldonk lag. Een andere tak komt
onder Oostakker te wonen en krijgt
daar een grote uitbreiding. Onze voorvaderen worden teruggevonden onder
Hijfte, dat tot 1560 deel uitmaakte van
het grafelijk gebied van Desteldonk.
Vanuit Hijfte zien we Lieven de Meyere
in 1635 verhuizen naar de Eikstraat in
Zeveneken. Zijn zoon trouwt in 1697 in
Zelzate met een weduwe uit Westdorpe met wie hij zich op de Zwartenhoek vestigt. Daarmee komt een einde
aan de eeuwenlange verbondenheid
met de St. Baafsabdij. De uit dat Westdorpse huwelijk voortgekomen stam
van het oude Vlaamse geslacht de Meyere/de Meijer is daarmee in de polders

van Staats-Vlaanderen terecht gekomen. Sedert dat jaar kunnen we onze
familie als Noord-Nederlands beschouwen. De Nederlandse familie bestaat
thans uit vier takken die afstammen van
drie (half)broers, die geboren zijn tussen 1757 en 1776: de tak van landbouwers in West Zeeuwsch-Vlaanderen, die
van ondernemers in scheepvaart en
transport in Sas van Gent en Terneuzen (met de zijtak van Joanna Maria de
Meijer), en een mider eenduidig te
karakteriseren jongste tak die via
Rotterdam elders in Nederland en in Canada terecht
is gekomen. Als telg
uit de landbouwerstak van de familie heeft mijn
vader zich op de
Kraaghoeve
te
Zaamslag gevestigd.
Naar hem is het natuurgebied tussen Zaamslag
en Spui, “het Eiland van de
Meijer”, genoemd.
Samenvattend gaat het bij de
familie de Meijer om een zeer
uitgebreide, zeer Vlaamse, overwegend katholieke familie waarvan enkele leden zich rond het jaar
1700 in de Noordelijke Nederlanden
vestigden. Hun nakomelingen worden
in de laatste vijf hoofdstukken van dit
werk beschreven.
Het resultaat van mijn jarenlange onderzoek in vele archieven ligt hier voor
u. Hopelijk voldoet het aan uw verwachtingen. Het kan echter niet anders dan
dat dit werk fouten bevat. Als u onjuistheden of omissies (weglatingen) ontdekt, houd ik me aanbevolen voor correctie daarvan.
Oegstgeest, 2017
dr. Paul de Meijer

Voor bestellingen/contact volgende website:

http://www.familiedemeijer.nl/families/demeijer/31-uncategorized/139-boek-genealogiede-meijer
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REGISTERS van Ghedele

(Gontran Ervynck)

Het archief van de schepenen van Ghedeele van de stad Gent
bevat een indrukwekkende verzameling van 314 registers lopend
over de jaren 1349 tot 1795. De zoeker vindt daarin documenten
van verscheiden aard zoals staten van goed, akten en kontrakten,
vonnissen, verdeling van erfenissen, aanstelling van voogden,
kwijtscheldingen, verzoeningen, e.d.m. die uiterst interessant zijn
voor een studie van het dagelijks leven in de stad en niet in het minst voor het opmaken van een gestoffeerde familiegeschiedenis. Deze registers zijn te vinden in
het Stadsarchief “De Zwarte Doos” onder de reeks 330, zie in dit verband
— J. Decavele & J. Vannieuwenhuyse, Archiefgids, Deel I, Oud Archief (1983) §
370 blz.157;
— V. Van der Haeghen, Inventaire des archives de la ville de Gand (1896) blzn.
172-174.
Mevr. Marie Joseph Baudts heeft gedurende lange jaren een groot deel van deze
reeks (vanaf het begin in 1349 tot ca. het jaar 1600) geëxerpeerd, nota’s genomen van wat haar belangrijk toescheen uit genealogisch oogpunt en later fotokopies van deze nota’s geschonken aan het D.C. Melle en aan het Stadsarchief van
Gent bestaande uit een reeks van acht delen; elk deel telt ca. 200 blzn:
De huidige bewerkingen staan eveneens in het Documentatiecentrum te
Melle:
Deel I: 1349 – 1400
Deel II: 1400 – 1426
Deel III: 1426-1450
Deel IV: 1450 – 1471
Deel V-VI: 1471 – 1496
Deel VI – VII: 1496 – 1508
Deel VIII: 1549 - 1600
Deze nota’s werden blijkbaar samengesteld al lezend — het lezen alleen van
deze registers vergt reeds een grote inspanning — en opgesteld in telegramstijl.
Mits enige ervaring zijn ze vlot leesbaar alhoewel in sommige gevallen de interpretatie van de talrijke afkortingen een probleem kan stellen en de onderlinge samenhang van de losse zinsdelen niet altijd duidelijk is.
Het grootste belang van deze nota’s voor de zoeker bestaat in het voorkomen van een overvloed aan familie- en plaatsnamen die hem/haar kunnen leiden
naar de gewenste originele tekst in een register van de reeks 330 en alzo het opzoekingswerk aanzienlijk kunnen inkorten. Daartoe ware een index ook nuttig geweest, deze ontbreekt echter.
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Voor het opmaken van een volledige en zo juist mogelijke index van de persoonsnamen en toponiemen was het wenselijk vooraf over een uitvoeriger
transcriptie van de nota’s te beschikken waarin zoveel mogelijk afkortingen vermeden worden en de onderlinge samenhang van losse zinsdelen hersteld wordt.
Daarbij werd erop gelet de tekst van mevr. Baudts zo trouw mogelijk te volgen.
De zoeker dient wel voor ogen te houden dat niet alle akten in de originele
registers aanleiding gaven tot opname in de nota’s. Mevr. Baudts heeft zich beperkt tot wat haar meest interessant leek. Wie de volledige tekst van een akte wil
kennen kan deze vinden in het Stadsarchief waar de volledige verzameling in de
leeszaal ter beschikking staat op microfilm.
Marie Joseph Baudts overleed te Heusden op 14 Februari 2003. Voor haar
bijdrage tot de familiekunde heeft ze de oprechte dank verdiend van iedere genealoog. Vooraan in elke bewerking staat een lijst van de te raadplegen microfilms.

Nieuwe tijdschriften en boeken van 24 10 2017 tot
en met 22 11 2017
Tijdschriften :
“Ghendtsche Tydinghen” tweemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige en Historische
Kring Gent, jg.46 nr.6
Thema’s:*stokers- en brouwersgeschiedenis aan de Apostelhuizen – Koepoortkaai
1831-1929
*veranderende brouwerijwereld van 1892 tot 1914
“Dronghine” Heemkundige Kring, jaarboek 2017 nr.36
Thema’s:*De Popp-kaarten van Drongen (1860)
“Heemkundige Kring Erpe-Mere” driemaandelijks tijdschrift, jg.57 nr.4
Thema’s:*Het heerlijk renteboek van de kerk van Vlekkem-1726
“Gaston Martens 1883-1967” speciale bijdrage tot de geschiedenis en de folklore van Zulte,
Geschied- en Heemkundige Kring Zulte, 2017
“Ken uw dorp” Jaarboek van de Koninklijke Heemkundige Kring Heemschut-Lede,
jaar 2017, nr.44
Thema’s:*De rode kruis afdeling Lede 1947-2017, 70 jaar
“Land van de Woestijne” tijdschrift van de Heemkundige Kring “Arthur Verhoustraete” Aalter,
jg.40 nr.1, 2 en 3
Thema ‘s:*De familie Cooreman uit Aalter met afstammelingen in Canada
*De familie Van Hecke, vier generaties bakkers aan Bellembrug
“Denderland” Ledenblad van de Heemkundige Kring Denderland, Hofstade – Gijzegem, jg.15
nr.2 en 3
Thema’s:*Enkele genealogische gegevens m.b.t. Serverinus De Haeck
*Advertenties en berichten uit Hofstade 1917
“Salvator mededelingen” tijdschrift Oudheidkundige Kring H.H. Salvator Wieze,
jg. XXVII nr.91
Thema’s:*Pastoors te Wieze vanaf de 19de eeuw
*over Eerste Communie, Plechtige Communie en Heilig Vormsel
*Bakkers in Wieze
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“Braem Elversele” tijdschrift voor heemkunde, Heemkundige Kring Elversele
jg.49 nr.2 en 3
Thema’s:*Elversele op steekkaarten (08), Gevelplaat 4: De Fortune, met de bewoningsgeschiedenis
*Elversele op steekkaarten (09), Gevelplaat 5: Pastorij, met de bewonersgeschiedenis.
“De Zwalmgalm” driemaandelijks tijdschrift, Heemkundekring Zwalm, jg.22 nrs: 1, 2, & 3
Thema’s:*Sint-Denijs-Boekel en de familie Devos de Moldergem
*Overlijdens inwoners Zwalm tweede semester 2016
*Overlijdens van ex-Zwalmenaren
*Opzoeking verzocht aan de familieleden van de in Eppegem begraven oud-strijders
uit WO I
“Westerring” driemaandelijks tijdschrift Heemkring Westerring vzw, jg.24 nr: 94 en 95
Thema’s:*Viergeslachten uit de oude doos, de familie Leutenez, de familie Vander
Beken
Heemkundige Kring Wissekerke, driemaandelijks tijdschrift jg.24 nrs: 1 en 2
Thema’s:*Het gezin Heyrman-Govaert en Heyrman-De Block
*1853: Augustin Van de Velde emigreert van Bazel naar Amerika
*Inwoners en Beroepen te Rupelmonde begin 19de eeuw
“Bouveloo” viermaandelijkse uitgave, Heemkundige Kring Wortegem-Petegem jg.10 nr.2
Thema’s:*Een merkwaardige gesneuvelde, Richard Van Neste uit Elsegem
“Triverius” driemaandelijks tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring, Horebeke-BrakelLierde jg.XLVII nrs: 2-3 & 4
Thema’s:*Apotheker Alfred De Beer (de familie De Beer ca. 1614
*De verhuis van de parochiekerk van Sint-Martens-Lierde in 1785
*Grafstenen en gedenkplaten rond de kerk van Zegelsem
*De terugkeer van drie Everbeekse soldaten van Napoleon uit Moskou (1)
*Het kostersgeslacht De Croo
*Sylvain Beerens schilder van het magische landschap
“Chronyken van Huizingouw” Heemkundige kring Huizinggouw vzw – Zingem jg.11 nr. 41 en
42
Thema’s:*De Zingemse familie Van Meirhaeghe volgt het spoor van haar voorouders
tot in jaren twaalfhonderd van het vorig millennium

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.
Doodsprentjes:

Rita Vander Linden (Lochristi), Alfons Matthys (Lochristi); Etienne Praet (Destelbergen); Jan Van de
Velde (Wetteren), Ginette Desmet (Gent); Sierens William (Merelbeke); Sedeyn Antoine (Merelbeke),
anonieme schenker via Gilbert Vande Velde-Melle, Schellekens-De Kezel (Melle) en Gabriëls André
(Melle).
Rouwbrieven: Rita Vander Linden (Lochristi), Alfons Matthys (Lochristi); Sierens William-Merelbeke
en Gabriëls André (Melle).
Foto’s: Gontran Ervynck (Gent).
Kranten-necrologie: De Moerloose Roger (Sint-Amandsberg); La voix du Nord-France-De Munter
Guido (Gent).
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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:
EEKLO: St. Vincentius dopen 1609-1802, (dus
incl. de jaren 1775-1796 !!!) door Johan De
Baets met alfabetische index op naam met de
vermelding van de geboorte- en doopdatum,
de naam van de ouders en de doopgetuigen, 1060 pagina’s (2 boekdelen) voor slechts € 56,00 !
Binnen korte tijd zullen ook de huwelijken en overlijdens van EEKLO beschikbaar zijn !!
De Werkpaarden van onze vzw: 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.
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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Kalenderactiviteiten
Familiekunde Vlaanderen - WAASLAND
Lancering Publicatie webstek
Historische akten van de burgerlijke stand, van kerkelijke parochieregisters, van notarissen, van staten van goed
en van nog veel meer zoals bidprentjes en rouwbrieven kan je nu volledig digitaal raadplegen.
Een groep enthousiaste vrijwilligers van Familiekunde Vlaanderen, regio Land van Waas werkt continu aan indexeringen van al deze historische bronnen. Ze bouwen stap voor stap aan een zo rijk, kwaliteitsvol en volledig
mogelijke basis van waaruit families in het verleden kunnen worden opgezocht en onderbouwd. En nu kan dit
alles online voor heel het Waasland.
Op 1 maart 2017 lanceerde Familiekunde Vlaanderen, regio Land van Waas immers zijn splinternieuwe archief
website https://www.publicatie-landvanwaas.be. Via een zeer bescheiden jaarlijks hernieuwbare abonnementsformule, met sterke reductie voor leden van Familiekunde Vlaanderen, kan iedereen online toegang krijgen tot
alle geïndexeerde gegevens die tot heden verwerkt zijn. Zo zijn reeds alle huwelijken en
heel grote delen van geboortes en overlijdens van heel het land van Waas verwerkt, in
totaal meer dan 1.000.000 aktes en meer dan 500.000 bidprentjes en rouwbrieven.
De website zelf is een realisatie van Luc Chalmet, voorzitter en Jean-Pierre Vaneygen,
secretaris en coördinator van de vrijwilligersvereniging. Familiekunde Vlaanderen –
Land van Waas is een afdeling van de koepel Familiekunde Vlaanderen, die streeft
naar een zo compleet mogelijke ontsluiting van de aan families gerelateerde archieven en familiekundige documenten in het Land van Waas en dit aan zo aantrekkelijk mogelijke voorwaarden.
De publicatie-website Land van Waas zal vanaf 2018, na een jaar proefdraaien, goedkoper beschikbaar word
gemaakt nl.
a.
b.
c.
d.

er zullen GEEN instapkosten meer zijn.
Vrijwilligers die voldoende indexeringen van akten van het Land van Waas realiseren kunnen gratis toegang krijgen.
Leden van FV en HK waarmee we samenwerkingen hebben afgesproken zullen 10 Euro abonnementsgeld
betalen.
Anderen zullen een abonnement van 25 Euro betalen.
Meer informatie kunnen geïnteresseerden vinden op onze nieuwe website www.publicaties-landvanwaas.be en op de ‘moedersite’ http://www.familiekunde-landvanwaas.be.

Opmerking: De toegang tot https://www.publicatie-landvanwaas.be is NIET gratis.
(Luc Chalmet, voorzitter - Familiekunde Vlaanderen – regio Land van Waas - E-mail: luc.chalmet@telenet.be)
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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

Met genoegen kan het bestuur van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt u drie nieuwe uitgaven aanbieden binnen haar project “funerair erfgoed” voor de toekomst..
Een gemeentelijke begraafplaats is een herinnering aan het verleden. Op heel wat gemeenten lag de
begraafplaats rond de kerk en werd dan ook “kerkhof” genoemd. In de loop van de jaren verhuisde
het kerkhof naar een grotere locatie iets buiten het centrum van de gemeente. Naast de traditionele
zerken werden op de begraafplaatsen ook nissen, een strooiweide en urnencolumbaria aangebracht.
Gezien regelmatig grafzerken worden weggenomen, om plaats te maken voor nieuwe, is de inventarisatie van de huidige begraafplaats een momentopname die voor de toekomst heel waardevol is, want
het respecteren van ons toekomstig erfgoed begint vandaag.
Familiekunde Vlaanderen regio Tielt nam het initiatief de kerkhoven gelegen in haar werkgebied te
inventariseren. Zo verscheen tussen 2009 en 2016 de inventaris van de 33 begraafplaatsen van het
werkgebied van FV regio Tielt. In 2016 inventariseert auteur Paul Callens ook bedreigde begraafplaatsen van buiten ons werkgebied: Gits, Grammene, Meigem, Zeveren, Poesele, Hertsberge en Hulste.
Het project wordt in 2017 verder gezet want op veel begraafplaatsen worden heel wat zerken weggenomen wegens plaatsgebrek. Dit resulteert nu in de inventaris van de begraafplaatsen van:

Beveren-Roeselare Sint-Maria-Aalter

Knesselare

Elk boek bevat een plan van de begraafplaats met de ligging van de grafzerken, de volledige tekst die
op de zerk vermeld staat, foto’s van heel wat interessante zerken en een alfabetische lijst van alle
familienamen die op de zerken worden vermeld. Uitgave op formaat A4 in digitale zwart-wit print en
afgewerkt met een doorlopende kaft in kleurprint.

“De graven van Beveren-Roeselare” telt 387 blz., prijs 25,00 euro te verhogen met 5,00 euro
portkosten.
“De graven van Sint-Maria-Aalter” telt 143 blz. prijs 12,00 euro te verhogen met 3,50 euro
portkosten.
“De graven van Knesselare” telt 436 blz. prijs 26,00 euro te verhogen met 5,00 euro portkosten.

Deze uitgaven zijn te verkrijgen door storting op rek. BE75 9731 3326 0351 van FV regio Tielt
vzw p/a Luxemburglaan 21, 8700 Tielt (kostprijs + verzendingskosten) of zonder onkosten af te
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halen op het secretariaat, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. (Lucien Ailliet, Tel. en
fax 051. 40 11 36; e-mail: l.ailliet@skynet.be). Een bestelling kan ook, elke eerste en derde
zaterdag van de maand tussen 9 en 12 uur, gratis afgehaald worden in het Documentatiecentrum van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt, Beernegemstraat 5 in 8700 Tielt.

“De naam Cappelle in Langemark-Poelkapelle-Bikschote”, door Etienne
Cappelle
Zoals in talrijke gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen zijn in Langemark vele parochieregisters vernietigd tijdens WOI. Toen werden deze documenten immers nog in de plaatselijke kerken bewaard en als hoog gebouw waren ze een ideale wachtpost om
troepenbewegingen waar te nemen. Ze waren bijgevolg in de
meeste parochies een eerste mikpunt voor de vijandige artillerie.
Zo gebeurde dit ook in Langemark, Poelkapelle en Bikschote.
Wat overbleef van de archieven bleek meestal onvoldoende om
de Cappelles uit de XVIe, XVIIe en de eerste helft van de XVIIIe
eeuw te identificeren. Dubbele van akten van parochieregisters
en burgerstand brachten nadien de nodige informatie over de
Cappelles en eventuele varianten. Na de Beeldenstorm van
1566, de Hage prekers die het nieuwe geloof kwamen verkondigen, de geuzen, de malcontenten, de repressie door het Spaanse
leger onder het bevel van de Hertog van Alva, de plunderingen
en moorden door vrijbuiters, kenden onze contreien een periode van grote onveiligheid
voor heel de bevolking. De mensen sloegen massaal op de vlucht ofwel naar de Noordelijke Nederlandse provincies ofwel naar Engeland. Deze exodus begon in 1572 en bereikte
een hoogtepunt op het einde van de XVIe eeuw. Langemark was voor een groot stuk helemaal verlaten, zoals Roeselare, Zonnebeke, Moorslede en Beselare. In andere dorpen zoals Staden, Gits, Oostnieuwkerke, Westrozebeke was geen ziel meer te bespeuren.
Het herbevolken van heel de streek begon pas rond of na de eeuwwisseling, met
nieuwkomers vooral uit Noord-Frankrijk (toen nog Vlaanderen), Artesië, Rijsel en Picardië,
streken die toen nog bij het Graafschap Vlaanderen hoorden. De meeste Cappelles van het
arrondissement Roeselare stammen af van (katholieke) voorouders die zich toen in onze
contreien vestigden. Deze grote volksverhuizing werd toen aangemoedigd door jaren van
vrede (het Twaalfjarig bestand van 1609 tot 1621 onder het bewind van de Aartshertog
Albrecht van Oostenrijk en Isabella van Spanje, dochter van Filips II). Dit boek verzamelt
alle fiches van Cappelles en aanverwanten (van ±1600 tot na WOII) die ofwel in Langemark,
Poelkapelle of Bikschote, geboren, getrouwd en/of overleden zijn ofwel waar er minstens
één van hun kinderen geboren is of in het huwelijk trad. Naamgenoten die zich in de entiteit
Langemark-Poelkapelle kwamen vestigen waren van oorsprong uit Oostnieuwkerke,
Staden, Westrozebeke, Passendale, Beveren, Zonnebeke, Moorslede, Reningelst, Merkem,
Esen, Tielt, Elverdinge, Roeselare, Dikkebus, …
De auteur kon rekenen op de medewerking van wijlen André Cappelle uit Bikschote, Gabriël
en Maria Cappelle uit Langemark, de familie van wijlen Frans Cappelle uit Zonnebeke en
Mariette Wemaere-Huyghe uit Tielt.
Etienne Cappelle: “De naam CAPPELLE in Langemark-Poelkapelle-Bikschote”: 488
bladzijden, inleiding, verklaring van de naam en Cappelle, index aangetrouwden, Cappelle
A-Z, doop- en/of geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. Formaat A4, digitale zwart-wit
print, afgewerkt met een doorlopende kaft in kleur. Prijs 28,00 euro te verhogen met 5,00
euro verzendingskosten. Je kan storten op rekening van Familiekunde Vlaanderen regio
Tielt (FV regio Tielt) IBAN: BE75 9731 3326 0351 met de referte “1 exemplaar van ‘De
naam Cappelle in Langemark-Poelkapelle-Bikschote’” of het boek afhalen zonder portkosten, p.a. Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (051/40 11 36). e-mail:
l.ailliet@skynet.be
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GEMUDES DESTELBERGEN - OOST-OUDBURG
DSMG

Unieke Kerststallen tentoonstelling
in GeMuDes
Gemeentelijk Museum Destelbergen

Vanaf 9 december 2017 in ons museum gelegen onder
het gemeentehuis zijn 150 kerststallen te bezichtigen
elke zaterdag en zondag van 14 tot 18,30 uur
Laatste kijkdag zondag 7 januari 2018.
Een verzameling van (ja zelfs internationale) kerststallen van broeder Willem. Broeder Willem werd geboren
als Omer Dedeyster te Kortemark op 20 februari 1933
en overleden te Oostakker op 18 februari 2015. Hij
werd op twee dagen na 82 jaar.
In 1950 kwam de 17-jarige
Omer binnen bij de Congregatie
van de Broeders van O.L.Vrouw
van Lourdes. Als aandenken aan zijn broer die op jonge
leeftijd overleed, koos hij
dezelfde kloosternaam
"Willem". Hij werd volop
ingeschakeld in de activiteiten in de grote proeftuin te Oostakker. In
1966 werd hij overgeplaatst naar het klooster
te Ronse, alwaar broeder Willem
dezelfde taken en ook alle klusjes en onderhoud deed. Uiteindelijk werd hij de verantwoordelijke voor de onderhoudsdienst in de Technische
School, dit tot aan zijn pensioen in 1998. Tussen de jongeren kon hij genieten van elke
kunstzinnige ingesteldheid en van zoveel avonturen. Samen met de kunstgroep
Ritmo/Ronse maakte hij alle kampen en verre reizen mee, tot in Taiwan, Polen en Portugal. Heemkunde, meteorologie en sterrenkunde, fotografie en tekenen waren zijn hobby's.
Een van zijn laatste hobby's was het verzamelen van kerststallen. Het waren activiteiten
die hem jong hielden.
In 2011 werd besloten het klooster te Ronse te sluiten. Met zijn drie overblijvende medebroeders verhuisde hij naar het hoofdklooster in Oostakker. Hij
werd bevriend met Andre Criel, schrijnwerker en
kunstliefhebber uit Desteldonk. Ter gelegenheid van
de kerstmarkt in 2014 hebben zij samen de collectie
kerststallen tentoongesteld. Na de kerst werden alle
kerststallen opnieuw ingepakt en teruggebracht.
Maar de gezondheid van broeder Willem ging snel
achteruit. Een maand later kreeg André een telefoontje dat broeder Willem stervende
was. Broeder Willem vroeg aan André Criel of hij zijn kerststallen zou willen bewaren en
tentoonstellen. Deze mocht niet op een zolder of een schuur terecht komen. André beloofde hem dit te doen en zelfs de collectie nog verder uit te breiden.
Maar het blijft voor altijd de verzameling kerststallen van broeder Willem.
André Criel maakte kijkkasten die vele kerststallen tot hun recht laten komen.
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Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland
Familiekunde Vlaanderen – regio Meetjesland streeft ernaar de genealogie te bevorderen, te beoefenen en de verworven kennis te verspreiden.
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.
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.
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DE KONINKLIJKE HEEM- en GESCHIEDKUNDIGE
KRING “Jan BROECKAERT vzw uit WETTEREN
stelt voor:
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DOCUMENTATIECENTRUM
FAMILIEKUNDE 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 13.30u tot 17.00u
Elke woensdag van 13.30u tot 17.00u
Elke zaterdag van 13.30u tot 17.45u
18

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 plaatsvinden 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 waarop 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.
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Het boek met de klappers van de dopen in de O.L.Vrouw Kerk van Deinze, vertoont hier en daar een aantal fouten (verkeerde paginanummers, alfabetisch klassement niet OK, een aantal onwettige kinderen niet opgenomen, …) Wordt vanaf
heden vervangen door een nieuw bewerkte uitgave.
Het werk bevindt zich in het Deinse stadsarchief. Het stadsarchief
(https://www.deinze.be/archief) is geopend elke dinsdag van 14.00 tot 18.00
uur. Adres: Brielstraat 2 9800 Deinze
Tel.09 381 95 00
Wenst u echter het werk bij u thuis, dan kan dit met “WeTransfer” overgemaakt
worden op jullie mailadres.
Wat doen: mail naar claude@gekiere.com met mededeling van “bestelling klappers dopen OL Vr kerk Deinze”
en betaling van 8,00 euro op rekeningnr. Familiekunde Deinze: IBAN: BE24 0832
7311 6738 / BIC: GKCCBEBB
25 jaar Familiekunde Deinze
Familiekunde Deinze vierde vrijdagavond 17 november haar
25-jarig bestaan met een academische zitting in zaal De Bietenoogst van het museum MUDEL. Een fiere voorzitter Claude
Gekiere mocht een volle zaal leden en sympathisanten verwelkomen, die mee kwamen vieren. Familiekunde Deinze is de regionale afdeling van
Familiekunde Vlaanderen voor Deinze, Zulte en Nazareth, die iedereen wil bijstaan
die zich in het leven van zijn voorouders wil verdiepen.
De voorzitter blikte terug op 25 jaar activiteiten en secretaris Guido Demuynck
had het over het ledenblad ‘Leiestam’, waarvan hij hoofdredacteur is.
Nationaal voorzitter Wilfried De Voldere kwam langs om verleden, heden en toekomst van zijn organisatie toe te lichten en tegelijk ook de stichters van de afdeling F.V. Deinze afdeling in de schijnwerpers te plaatsen.
Burgemeester Jan Vermeulen onderstreepte het belang van de familie en de familiekunde en stelde Familiekunde Deinze meteen voor de uitdaging de activiteiten
uit te breiden naar Nevele. De muzikale omlijsting werd verzorgd door leerlingen
van de stedelijke academie onder leiding van hun leerkracht Hendrik Ide.
Op volgende URL kan je de foto’s bekijken:
https://www.facebook.com/pg/Familiekunde.Deinze/photos/?tab=album&album_id=1806720569340537
OPENINGSUREN STADSARCHIEF van DEINZE: elke dinsdag van 14-18h (zie website voor openingsuren)
Gesloten op dinsdag 26 december en 2 januari 2018
Adres
archief@deinze.be
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NIEUWE Openingsuren van het Gemeentelijk
Archief en Documentatiecentrum voor 2018 !!!
Om praktische redenen hebben wij na samenspraak met het gemeentebestuur van
Melle een nieuwe regeling uitgewerkt voor de openingsuren van het Documentatiecentrum in Melle en dit vanaf woensdag 3 januari.

maandag: 13u-17u dinsdag: 14u-19u woensdag: 13u30-17u
Sluitingsdagen voor 2018 zijn:
- maandag 1 januari; dinsdag 2 januari
- maandag 2 april (Paasmaandag)
- dinsdag 1 mei
- maandag 21 mei (Pinkstermaandag)
- maanden juli en augustus
- maandag 24 december - dinsdag 25 december - woensdag 26 december
We houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen !!
Sluitingsdagen van de leeszaal DCMelle in 2017:
•
zaterdag 23 december 2017 t.e.m. dinsdag 2 januari 2018 (kerstvakantie)

http://www.erfgoedmelle.be

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.
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.
Redactie: Jan Olsen (Melle), Ivan Burggraeve (Lochristi), Hannah Van der Auwera (Gent).
Medewerkers: Roger de Moerloose, Gontran Ervynck, Jan Van de Velde, Xavier De Schryver, Luc De Ruyver, Ginette Desmet,
Magda De Nys, Johan De Baets, Michel De Roek, Luc Chalmet, Daniël Lemmens en het bestuur van WGM vzw.
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