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Voorwoord
Hier zijn we weer met onze kort-maandeken editie. Over de betekenis van de maand februari
laat ik mijn vriend Xavier aan het woord. Dit jaar zullen allicht weer talloze (terechte) herdenkingen plaatsvinden over het einde van de “Grote Oorlog”. Ikzelf ben geboren kort na het einde van
de Tweede Wereldoorlog, dus ik heb het geluk gehad om niet in de miserie van de oorlogen te delen. Wat ik mij wel herinner waren de eetgewoonten van de naoorlogse jaren 1950. De Amerikaanse producten overspoelden onze markten met o.a. cornedbeef, wat zeker één keer per week
op ons bord kwam. Langzaam maar zeker kwamen in onze contreien de veeteelt en groenteteelt
terug op gang, met de lokale producten.
Ik was achteraf zeer verwonderd toen ik bij mijn legerdienst in 1967, in Lombardsijde, terug wekelijks cornedbeef moest eten, maar wel met “chapelure” gebakken in de friteuse. “Hoe vettiger, hoe prettiger”, zegt een vriendin van ons uit
Brugge. (Het is toch kenmerkend hoe er rond Gent nog zoveel Franse termen ingeburgerd waren. “Chandrier” en “porte manteau” zijn ook nog woorden die mijn
ouders courant gebruikten.)
Cornedbeef is gekookt en soms in stukjes ingeblikt rundvlees. Doordat er zout aan het vlees is toegevoegd en het gekookt en ingeblikt is, is het lang houdbaar. De term "corn" betekent "kleine, harde korrel" en verwijst naar het gebruikte zout.
Cornedbeef is oorspronkelijk een Iers gerecht. Vrijwel alle cornedbeef die in Nederland en België verkrijgbaar is, komt uit Brazilië. Alhoewel het een Engelse benaming is, wordt het vaak
door Nederlandstaligen uitgesproken als "kornet-bief", wat geheel correct is volgens diverse woordenboeken. In Nederland en
België wordt onder cornedbeef de ingeblikte variant verstaan.
De oorspronkelijke cornedbeef (ofwel 'gezouten vlees') lijkt op
het in Nederland en België bekende pekelvlees en is niet gemalen. In Amerika wordt zowel de ingeblikte (gemalen) variant als
de "gewone" cornedbeef verkocht. Gerookte cornedbeef heet
“pastrami”. In Angelsaksiche landen wordt cornedbeef traditioneel gegeten op St. Patrick's Day.(Wikipedia.org) Ik was even
gaan kijken op internet uit nieuwsgierigheid…
Vooraleer het zoveelste kookboek te worden, terug naar de realiteit. Redactionele bijdragen zijn nog steeds welkom, zoals het
onderstaande artikel bewijst over de opzoekingen van dhr.
Lampaert uit Granada (Sp.). Volgende maand volgt een mooie
bijdrage over de herkomst van de familienaam “Brecht”. Tot
dan.

FEBRUARI – Sprokkelmaand
(Xavier De Schrijver)
De naam sprokkelmaand zou kunnen verwijzen naar de periode waarin
men hout nodig had voor de open haard.
Maar voor sprokkelmaand zijn er nog andere betekenissen. Voor de ene
is sprokkelen hout rapen voor het vuur, voor anderen betekent sprokkelen
ook springen, om de vier jaar verspringt het aantal dagen op de kalender.
Februari ontbrak in de Oud-Romeinse kalender van tien maanden. Toen
Numa Pompilius het jaar verdeelde in twaalf maanden, werd februari als
laatste, dus achteraan geplaatst, wat trouwens ook de reden is waarom op
schrikkeljaren de schrikkeldag juist in deze maand werd ingevoerd.
Daarom noemden zij hem schrikkelmaand. Maar er is nog een verklaring
voor de naam sprokkelmaand. In de Romeinse tijd vierden de Germaanse
stammen een "onkuis vrouwenfeest" en "vruchtbaarheidsfeest". Dat Germaanse gebruik vonden de
Romeinen maar fout.
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Daarom noemden ze deze feesten "Spurcalia", afgeleid van spurcus, het Latijnse woord voor smerig. De Romeinen vierden rond dezelfde tijd juist een reinigingsfeest ter ere van de wolfsgod
Faunus (ook wel Lupercus genoemd).
Toen Julius Cæsar de kalender hervormde op 1 januari 45 v.Chr., kwam februari op de tweede
plaats. Met een etymologische sprong is het Oudnederlandse woord “sprokkelen” dus afgeleid van
het volgens de Romeinen “vieze Germaanse vruchtbaarheidsfeesten”.
Afsluiten met een spreuk lijkt hier gepast:
Lichtmis schoon en klaar
Geeft een vruchtbaar roggejaar
Dooi op Sint Valentijn
Doet veel water in de wijn
Dits de dach van Sinte Mathys,
Up desen dag, des zyt wys,
So comt de soeten lenten in,
Die es des somers broederkin
(oude Rijmalmanak) Overgenomen uit "Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land”, van M. Broeckhove (1959).

Interessante Links van Antoine Albessart
Ik geef hieronder letterlijk zijn bericht weer, toch heerlijk om iemand in zijn “moedertaal” aan het
woord te laten…bedankt voor de tip, Antwane!
Er is op dit ogenblik een beetje verwarring rond het gebruik van “zoekakten.nl”. Reactie van onze kenner:
“zet in gruute letters, da gebruikers van zoekakten.nl beter diene van de mormonen gebruiken.
https://www.familysearch.org/catalog/search
Geen avanse om nog veel meelkes te stuure want ze kunne toch geen veranderinge meer oanbringe”.

Klik op de camera aan de rechterzijde en je ziet terug de akten…
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Kunnen jullie dat lezen? Vinden jullie dat? Verzoekjesrubriek…..
Wekelijks komen verzoekjes binnen over familieverbanden, slecht leesbare akten, enz… Wij proberen
dat zo goed mogelijk op te lossen met de mensen en middelen die we hebben.
Af en toe duikt er eentje op waar we geen of onvoldoende respons op kunnen geven.
1.

Zoals het volgende probleem ingezonden door Jos Dermout:

“Ik ben op zoek naar de gegevens van de ouders (voorouders) van Maria Louisa DAVID,
geboren te Wachtebeke op 25-11-1880 en er overleden op 31-1-1959.
Zij huwde Theofiel Scheire, geb. Wachtebeke 8-8-1867 en er ovl. op 11-3-1959”.
Bij “Family Search” zijn deze jaren niet in de aanbieding, maar misschien zit een van onze lezers wel
in de familie, wie weet….

2.

Vraag ingezonden door Johan Van Hecke (Zottegem)

In jullie laatste tijdschrift las ik het artikel over de vele fouten die in genealogieën sluipen. Ook ik ontdek soms
fouten ondanks voortdurende waakzaamheid en controle in mijn stamboom.
Echter kunnen ook de originele bronnen tegenstrijdigheden opleveren zoals in het onderstaande gezin uit mijn stamboom. Marie-Livine
en haar broer Charles verschillen volgens de
burgerlijke akten slechts drie maanden in geboorte. Ook de geboortedata in hun huwelijksakten wijzen op slechts drie maanden verschil
in geboorte. Het gaat NIET om een toevallige
fout in één van de twee geboorteakten waarbij
men zich vergist heeft van jaartal en waarbij
voorafgaande en volgende geboorteakten een
ander jaartal hebben.
Drie maand geboorteverschil tussen broer en
zus,….onmogelijk en toch zijn het broer en zus
volgens hun geboorteakten, hun huwelijksakten en overlijdensakten.
Figuur 1: Geboorteakte Marie-Livina Van der Stuyft in Moortsele
Wie geeft me raad?
Bernard-Martin Van der Stuyft (sosa 34) en MariaTheresia Broeckaert (sosa 35).
34. Bernardus-Martinus Van der Stuyft
(°28/02/1773, Aalst †24/06/1848, Oosterzele
(Steenstraete))
35. Maria-Theresia Broeckaert (°1/07/1773,
Moortsele †5/03/1836, Oosterzele (Eystraete)
Ze huwden op 19/04/1799 te Moortsele. Hun 11
kinderen:
1) Albertina Van der Stuyft (sosa 17) (°7/03/1800,
Oordegem †30/08/1846, Moortsele)
2) Marie-Livine Van der Stuyft (° 24 fructidor 10 =
°11/09/1802, Moortsele †28/07/1842, Balegem
(Berg) https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V4P39-58?i=56&cc=2138513 (Figuur 1)

Figuur 2: Geboorteakte van Charles Van der Stuyft in Lemberge
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3) Charles Van der Stuy (°5 nivose 11 = °26/12/1802, Lemberge †12/05/1882, Oosterzele (Achterdries) https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GG89-SQDD?i=50&cc=2138513 (Figuur 2)
4) Casimir Van der Stuy (°25/06/1804, Lemberge †4/01/1886, Oosterzele)
5) Marie-Catharine Van der Stuy (°26/09/1805, Lemberge †14/05/1829, Oosterzele (Steenstraete)
6) Amelie Van der Stuy (°9/01/1807, Lemberge †2/04/1807, Lemberge)
7) Benoit Van der Stuy (°9/01/1807, Lemberge †29/01/1807, Lemberge)
8) Amelie Van der Stuy (°8/03/1808, Lemberge †14/03/1879, Munte (Ruspoel)
9) Pierre-François Van der Stuy (°21/10/1810, Lemberge †5/08/1823, Oosterzele (Rooseblomstraete)
10) Constance Van der Stuy (°13/05/1813, Lemberge †2/05/1885, Heusden (Dorp)
11) Joannes-Baptiste Van der Stuyft (°17/05/1815, Lemberge )

Huwelijksakte van Marie-Livine: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-Z3SV-HJ?i=422&cc=2138513
Marie-Livine gehuwd in 1829. In huwelijksakte staat Marie-Livine: °28/08/1802, Moortsele.
Huwelijksakte van Charles: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-Z3SJ-3K?i=277&cc=2138513
Charles gehuwd in 1854. In huwelijksakte staat Charles °26/12/1802, Lemberge
Overlijdensakte van Marie-Livine: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-67NF-54?i=373&cc=2138513
Hierin staat dat Marie-Livine geboren is in Oosterzele.
Overlijdensakte van Charles:https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9B2Q-7LD?i=14

Nieuws uit het Rijksarchief
(overgenomen uit de nieuwsbrief van het RA - januari)

Vraag van de maand: Kan ik als genealoog notarisakten raadplegen?
Notarisakten worden niet louter opgevraagd als bewijsstuk. Genealogen kunnen via onder meer
notarisakten hun stamboom uitbouwen tot een familiegeschiedenis met een rijke historische context. Lees meer over de raadplegingsvoorwaarden en de onderzoeksmogelijkheden van notariaatsarchief.
Notarissen moeten volgens de wet op het notarisambt (Wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt) hun minuten en repertoria na 75 jaar overdragen aan het Rijksarchief. Alvorens ze hun definitieve plaats krijgen, worden deze notariaatsarchieven eerst gereinigd en geïnventariseerd.
De raadplegingsvoorwaarden
Notarisakten ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar. Zijn de akten jonger dan 100, dan zijn ze
vrij toegankelijk voor de bewaargevende notaris, diens rechtsopvolger of een gemachtigd personeelslid van het notariskantoor. Andere personen kunnen de akten van een notaris raadplegen indien ze een schriftelijke verklaring van een notaris (hoeft niet noodzakelijk de voormalige houder
van de minuten of zijn opvolger te zijn) kunnen voorleggen waarin wordt geattesteerd dat de betrokkene de onmiddellijk belanghebbende persoon, een erfgenaam of rechtsverkrijgende is voor de
in de toelating opgegeven akte. Opgelet: enkel de akte(n) die in de toestemming worden opgesomd, mogen worden ingezien.
Onderzoeksmogelijkheden
Notarisakten worden niet louter opgevraagd als bewijsstuk. De akten handelen over testamenten,
verkoopovereenkomsten, leningen, getuigenissen, huwelijkscontracten, boedelinventarissen, leercontracten, enz. Wie deze akten leest, komt direct in aanraking met de leefomgeving, de bezittingen en familierelaties van onze voorouders. Je ziet als het ware een wereld van enkele eeuwen geleden tot leven komen… Genealogen kunnen op die manier hun stamboom uitbouwen tot een echte
familiegeschiedenis!
De meeste notariaatsarchieven zijn enkel formeel beschreven (naam van de notaris, data van de
akten). Dat betekent dat de akten niet in detail doorzoekbaar zijn (op bv. plaats- en familienamen). Vrijwilligersprojecten zoals Notarius proberen met de hulp van vrijwilligers deze – bijzonder
rijke archieven – nader te ontsluiten.
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Bijkomende info
INZAGE VAN AKTEN JONGER DAN 100 JAAR
Inzage door de deponerende notaris of zijn opvolger: De deponerende notaris en zijn opvolger(s) hebben gratis inzage in de akten (ongeacht of ze ouder of jonger dan honderd jaar oud
zijn), die in bewaring zijn gegeven. Indien hij een personeelslid van zijn kantoor of associatie de
opdracht geeft om in zijn naam opzoekingen te doen, dient hij deze persoon te voorzien van een
machtiging. Deze heeft gratis toegang. Hij wordt als lezer geregistreerd en ontvangt een kosteloze
toegangskaart.
Inzage door derden: Het Rijksarchief zal enkel inzage verlenen aan derden die in het bezit zijn
van een geschreven toelating van een notaris (niet noodzakelijk de voormalige houder van de minuten of zijn opvolger) waarin geattesteerd wordt dat de betrokkene de onmiddellijk belanghebbende persoon, een erfgenaam of een rechtverkrijgende is (overeenkomstig artikel 23 van de wet
op het notarisambt). Deze toelating tot raadpleging en/of kopiëring dient de volgende elementen te
bevatten (zie model in bijlage 4.3):
- naam en voornaam, standplaats van de notaris;
- naam en voornaam, adres van de verzoeker tot inzage (en kopiëring);
- verklaring van de notaris dat de verzoeker inzage mag nemen in zijn/haar hoedanigheid van onmiddellijk belanghebbende persoon, erfgenaam of rechtverkrijgende;
- identificatie van de akte: naam, voornaam, standplaats van de instrumenterend notaris, datum
van de akte, (indien gekend) volgnummer in het repertorium, (indien gekend) aard van de transactie, (indien gekend) de partijen;
- stempel en handtekening van de notaris.
Indien een notaris toelating verleent om een akte van jonger dan 100 jaar oud in te zien, is dit
eveneens gratis aangezien dit uitsluitend kan gebeuren als onmiddellijk belanghebbende persoon,
als erfgenaam of als rechtverkrijgende. Hij wordt als lezer geregistreerd en ontvangt een kosteloze
toegangskaart.

De jongste weduwnaar ….?

(i.v.m. de privacy wetgeving zijn de namen veranderd in willekeurige personen.)
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OPZOEKINGEN – STAMBOOMONDERZOEK
Onze abonnee Jan Lampaert (woonachtig in Granada) ontdekte bij zijn stamboomonderzoek
dat 2 van zijn voorvaderen (voorooms) beide de 7de zoon waren en als zodanig een soort “koningskinderen”. Hierna presenteren we zijn beide familietakken, DE WEERDT en
HEYNDRICKX. Veel dank aan de inzender!

Franciscus Engelbertus De Weerdt
Beroep: Wellicht priester: zie doopakte neef Franciscus Engelbertus De Weirdt fs. Carolus en Anna
Catharina De Poorter. 1758: Wellicht onderpastoor te Laarne.
Geboren op 2 november 1726 te Huise.
Overleden op 29 april 1765, leeftijd bij overlijden: 38 jaar oud, te Laarne
Ouders: Franciscus De Weirdt (41 jaar oud) Beroep: "Ballue de Huijsse" en Judoca Raes (48 jaar
oud)

Figuur 3: stamboom F.E. De Weirdt

Broers en zusters

Naam
Franciscus De Weerdt
N De Weirdt
Judoca Francisca De
Weirdt
Oliverus Franciscus De
Weirdt
Joannes Baptista De
Weirdt
Joannes Baptista De
Weirdt
Carolus De Weirdt
Carolus Josephus De
Weirdt
Franciscus Engelbertus De
Weirdt

Datum

Partner

02/11/1716 –
29/06/1792

Joanna Maria
Landrieu

Kinderen
8

06/01/1710
19/12/1711-06/12/1788

Judoca Note
Livina van Rechem

5
9

Anna Catharina De
Poorter

2

04/06/1714-18/12/1717
21/10/1718
03/03/1721-20/01/1759
12/11/1722
02/11/1726-29/04/1765

Notities
In doopakte schrijft pastoor Van der Sch... expliciet onder naam van dopeling Franciscus Engelbertus De Weert:
"Septimus filius".
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Het peterschap van een zevende zoon/dochter werd toegewezen aan lokale heer/ vrouwe. Hier in Huise was dat
toen Franciscus Albertus Della Faille (Figuur 4).
Deze traditie kent nu nog zijn toepassing in België. Het peterschap van
zevende zoon/dochter wordt waargenomen door de Belgische koning/koningin.'
Verdere uitleg over de doop- en begrafenisaktes:
2e november 1726: Geboorte - Huise
Getuige : François Albert della Faille
Bron: Doopakten HSE Boek 1722-1733 blz. 27/104.
29 april 1765:
Overleden - Laarne
De overlijdensakte vermeldt niet expliciet dat Franciscus Engelbertus De
Weirdt onderpastoor te Laarne was; doch in de periode voor zijn overlijden
worden regelmatig kinderen door hem te Laarne gedoopt. Hij ondertekent
de doopakten als "vicep:". Wellicht wordt met "vicep:" onderpastoor bedoelt.
Figuur 4: Franciscus Albertus Della Faille
Bron: RA PR Laarne Boek 1733-1769 blz. 149/161.

Hierbij twee scans van doopakten van twee voorooms die beiden de zevende zoon waren in hun huisgezin!

De eerste, Franciscus Engelbertus De Weerdt, werd geboren op 2 oktober 1726 en gedoopt op 10 oktober 1726
te Huise als zevende zoon van de echtegenoten Frans en Joosyne Raes. De Heer Frans Albert de la Faille, Heer
van deze parochie, was dooppeter.
Ouders
Franciscus De Weerdt, geboren circa 1685, overleden op 7 mei 1751 - Huise leeftijd bij overlijden: mogelijkerwijze 66 jaar oud, "Ballue de Huijsse". Gehuwd op 19 maart 1709, Machelen-aan-de-Leie, met Judoca, Josijntjen
Raes, geboren op 11 april 1678 - Machelen-aan-de-Leie, overleden op 30 december 1763 – Huise. Leeftijd bij
overlijden: 85 jaar oud
De tweede, Gislenus Ludovicus Hendricx,
werd gedoopt op 7 januari 1706 in Scheldewindeke, als 7de zoon van de echtgenoten
Jan en Suzanna Mattheus: getuigen Gislenus Buijse en Ludovica Stevens.
Voor verdere info: zie www.geneanet.org/janlampaert.

Merk op dat bovenaan een kroontje getekend staat als symbool van ………. Alle info hieromtrent is welkom bij de
redactie (misschien aanduiding als zgn. “koningskind”?).
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Voorouders van Franciscus Engelbertus De Weirdt tot de overgrootouders.
Generatie 1
1 Franciscus Engelbertus De Weirdt, geboren op 2 november 1726, Huise. Ouders: 2 en 3.
Getuige: François Albert della Faille; Bronnen: Doopakten HSE Boek 1722-1733 blz. 27/104.

Generatie 2
2 Franciscus De Weirdt, geboren circa 1685, overleden op 7 mei 1751, Huise (leeftijd bij overlijden: mogelijkerwijze 66 jaar
oud), "Ballue de Huijsse". Ouders: 4 en 5.
Notitie : In de overlijdensakte van echtgenote, Judoca Raes, wordt vermeld dat haar echtgenote == baljuw == was van
Huise. In overlijdensakte "filius Jois." , "huijs parochia Ballivius", "66 annorum" (dus geb. ca. 1685) en " sepûltus in templo".
Bronnen: overleden: HSE Boek 1750-1751 blz. 182/238.
Gehuwd (get. Joannes De Weirdt en Maria Goeminne 1667-1726) op 19 maart 1709, Machelen-aan-de-Leie, met....
3 Judoca/Josijntjen Raes, geboren op 11 april 1678, (get. Jois. Huijs en ... Raes. Bronnen: Doopakten MADL Boek 1640-1687
blz. 149/191) Machelen-aan-de-Leie, overleden op 30 december 1763, Huise (leeftijd bij overlijden: 85 jaar oud) "Vidua
francisci de weirt ballue de huijsse" Bronnen: HSE Boek 1751-1778 blz. 85/108. Ouders: 6 en 7.
Kinderen:
a.Franciscus, geboren op 2 november 1716 (Doopakten HSE Boek 1708-1721 blz. 35/91) in Huise, overleden op 29 juni
1792, Kruishoutem (leeftijd bij overlijden: 75 jaar oud) - (peetzoon: Joannes Franciscus De Weirt 1790-1794).
Gehuwd op 20 juli 1743, Huise (get. Franciscus De Weirdt ca 1685-1751, Ludovica Boom en Van Hulle), met Joanna Maria
Landrieu, geboren op 22 juli 1723, Huise, overleden op 26 juli 1797 in Kruishoutem (+-akten KHT Boek 1791-1796 blz.
04/30). (leeftijd bij overlijden: 74 jaar oud) (peetzoon: Bernardus De Weirdt 1792), dochter van Livinus Landrieu (16851728) en Maria Anna Van de Woestijne (1700-1741).
Notitie : Bij doop van petekind, Joannes Franciscus De Weirt, woont Franciscus De Weirdt te Kruishoutem.
Peter : Judocus Delooft, Peetouder : Joanna Wandel ?
b. N.
c. Judoca Francisca, geboren op 6 januari 1710 (get. Joannes De Weirdt en Judoca Goeminne - Doopakten HSE Boek 17081721 blz. 06/91)
d. Oliverius Franciscus, geboren op 19 december 1711, Huise. Bronnen: Doopakten HSE Boek 1708-1721 blz. 14/91. Peter :
Oliverius Raes en Joanna De Keijser
e. Joannes Baptista, geboren op 4 juni 1714, Huise. Doopakten HSE Boek 1708-1721 blz. 25/91. (get. Joannes De Weirdt en
Judoca Goeminne) overleden voor 21 oktober 1718.
geboorte: Doopakten HSE Boek 1708-1721 blz. 25/91.
f. Joannes Baptista, geboren op 21 oktober 1718, Huise. get. Ferdinandus Van Cauwenberghe en Judoca Gromhunst? Bronnen: Doopakten HSE Boek 1708-1721 blz. 44/91.
g. Carolus, geboren op 3 maart 1721, Huise. get. Judocus D'Huijvetter en Maria De Noble
Bronnen: Doopakten HSE Boek 1708-1721 blz. 56/91.
h. Carolus Josephus, geboren op 12 november 1722, Huise. get. Carolus Troijaere ? en Livina ...aert
Bronnen: Doopakten HSE Boek 1722-1733 blz. 06/104.
i. Franciscus Engelbertus, geboren op 2 november 1726, Huise. Zie 1.

Generatie 3
4 Joannes De Weirdt.
... gehuwd met...
5 ? ?.
... en hun kinderen:
a. Franciscus, geboren circa 1685, overleden op 7 mei 1751, Huise (leeftijd bij overlijden: mogelijkerwijze 66 jaar oud). Zie
2.
6 Antoine Raes, geboren op 2 februari 1639, Machelen-aan-de-Leie, get. Anthonius De Vos en ... Philips uxor ... Van
Meert..., Doopakten MCL Boek 1601-1640 blz. 101/177, overleden op 19 juli 1687, Machelen (leeftijd bij overlijden:48 jaar
oud). Ouders: 12 en 13.
Huwelijk (met Philippine Van Loo/Van Hoo) - Machelen-aan-de-Leie. In x-klapper Machelen: Antoine Raes x Philippine VAN
HOO. Voorhuwelijksgetuigen: Anthonius De Vos en Catharina Verhuyck. get. Anthonius De Vos
en Judoca Van Hoo. Bronnen: MCL Boek 1667-1728 blz. 05/142. Overleden - Machelen
In de overlijdensakte wordt geen leeftijd vermeld noch weduwe. Dus niet 100 % zeker dat het om Antoine Raes gaat.
Bronnen geboorte: Doopakten MCL Boek 1601-1640 blz. 101/177., gehuwd op 2 juni 1671, Machelen-aan-de-Leie, met...
7 Philippine Van Loo/Van Hoo.
Notitie : In huwelijksklapper en in huwelijksakten Machelen: Philippina Van HOO! Bronnen: huwelijk: x-akten MCL Boek
1667-1728 blz. 05/142. (getuigen: Anthonius De Vos, Judoca Van Hoo), en hun kinderen:
a. Joannes, geboren op 6 maart 1672, Machelen-aan-de-Leie. get. Joannes De Vos en Joanna Van Loo
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Bronnen: Doopakten MCL Boek 1640-1687 blz. 123/191.
b. Judoca/Josijntjen, geboren op 11 april 1678, Machelen-aan-de-Leie, overleden op 30 december 1763, Huise (leeftijd bij
overlijden: 85 jaar oud). Zie 3.
c. Jacques, geboren op 24 oktober 1679, Machelen-aan-de-Leie. get. Jacobus Van Loo en Livina Marrant
Bronnen: Doopakten MCL Boek 1640-1687 blz. 154/191.
d. Antoine, geboren op 29 mei 1682, Machelen-aan-de-Leie. get. Anthonius De Smet en Judoca Claes (?)
Bronnen: Doopakten MCL Boek 1640-1687 blz. 166/191.
e. Philippe, geboren op 20 februari 1686, Machelen-aan-de-Leie. get. Philippus ... en Judoca Meijfroid (?)
Bronnen: Doopakten MCL Boek 1640-1687 blz. 185/191.
Generatie 4
12 Josephus Raes. Gehuwd (2) met Anna Lippens.
... gehuwd met...
13 Anna Philips.
... en hun kinderen:
a. Hansken, geboren op 4 april 1628, Machelen-aan-de-Leie. get. Van Meulem (akte héél moeilijk leesbaar).
Bronnen: Doopakten MCL Boek 1601-1640 blz. 57/177.
b. Catharina, geboren op 31 oktober 1632, Machelen-aan-de-Leie. get. Joos Philips en Catharina ... uxor ... Lootens. Bronnen: Doopakten MCL Boek 1601-1640 blz. 76/177.
c. Joannes, geboren op 9 januari 1636, Machelen-aan-de-Leie. get. Joannes De Wandel (?) en Maria Philips uxor Philips De
... Bronnen: Doopakten MCL Boek 1601-1640 blz. 89/177.
d. Antoine, geboren op 2 februari 1639, Machelen-aan-de-Leie, overleden op 19 juli 1687, Machelen (leeftijd bij overlijden:
48 jaar oud). Zie 6.
e. Petronilla, geboren op 20 maart 1642, Machelen-aan-de-Leie. get. Adrianus De Pape en Petronilla Raes uxor Jois De ...
Bronnen: Doopakten MCL Boek 1640-1687 blz. 09/191.
f. Judocus, geboren op 25 juni 1645, Machelen-aan-de-Leie. get. Judocus Van Praet en Petronilla Van Praet uxor ... Guys (?).
Bronnen: Doopakten MCL Boek 1640-1687 blz. 20/191.
... en hun kinderen 12-(X2):
a. Maria, geboren op 7 september 1649, Machelen-aan-de-Leie. get. Judocus De Gent en Maria de ... uxor Angeli Verloof
(?). Bronnen: Doopakten MCL Boek 1640-1687 blz. 29/191.

Voorouders van Gislenus Ludovicus Heyndrickx tot de grootouders.
Generatie 1
1 Gislenus Ludovicus Heyndrickx, geboren op 7 januari 1706, Scheldewindeke. Ouders: 2 en 3.
get. Gislenus Buijse en Ludovica Stevens. Notitie : Doopakte:" septimus fs. Jois Hendricx et Sussana Matthijs". Pastoor tekent kroontje boven doopakte! Bronnen: Doopakten SWD Boek 1677-1734 blz. 46/202.

Generatie 2
2 Joannes Heyndrickx, geboren op 23 november 1651, Scheldewindeke, get. Joannes De Paepe en Joanna Schollaert. Bronnen: Doopakten SWD Boek 1641-1676 blz. 54/174. Overleden op 31 maart 1713, Scheldewindeke (leeftijd bij overlijden: 61
jaar oud). Ouders: 4 en 5.
Huwelijk (met Sussana Matthys) – Scheldewindeke. get. Passchacio Van Durm en Judoco De Bosschere
Bronnen: www.prosapia.be x-akten SWD Boek 1677-1742 blz. 133/202.
... gehuwd op 24 juni 1694, Scheldewindeke, met...
3 Sussana Matthys
Bronnen: huwelijk: www.prosapia.be x-akten SWD Boek 1677-1742 blz. 133/202., gezin: www.prosapia.be
... (getuigen: Passchacio Van Durm, Judoco De Bosschere), ( Zoon Gislenus Ludovicus wordt benoemd als "septimus filius" in
doopakte. Ik vond tot nu toe enkel zes opeenvolgende zonen. Dus extra-speuren geblazen!! en hun kinderen:
a. Judocus, geboren op 2 april 1695, Scheldewindeke. get. Judocus Hendrick en Maria Stevens. Bronnen: Doopakten SWD
Boek 1677-1734 blz. 30/202.
Gehuwd op 19 augustus 1719, Moortsele, met Anna De Corte, get. Pieter Heyndrickx 1701-1779, overleden op 20 augustus
1728, Moortsele.
Gehuwd op 17 oktober 1728, Moortsele, met Adriana Van de Vijver.get. Pieter Heyndrickx 1701-1779
Huwelijk (met Anna De Corte) - Moortsele
b. Joannes, geboren op 15 februari 1697, Scheldewindeke. get. Joannes Vande Vijver en Judoca Miroe. Bronnen: Doopakten SWD Boek 1677-1734 blz. 33/202.
Gehuwd op 28 september 1721, Moortsele, met Elisabeth Van Doorselaere, geboren circa 1668, overleden op 16 mei 1728,
Moortsele (leeftijd bij overlijden: mogelijkerwijze 60 jaar oud).
c. Georgius, geboren op 18 februari 1699, Scheldewindeke, get. Georgius Van Horeweghen en Sussana Matthys
Bronnen: Doopakten SWD Boek 1677-1734 blz. 36/202.
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overleden op 30 mei 1758, Scheldewindeke (leeftijd bij overlijden: 59 jaar oud).
Gehuwd op 4 november 1725, Scheldewindeke, met Anna De Moor, overleden op 19 november 1774, Scheldewindeke,
dochter van Joannes De Moor 1708-1793 en Joanna Maria Hasebeyt 1718-1796.
d. Pieter, geboren op 28 oktober 1701, Scheldewindeke. get. Petrus De Clippele en Judoca Wauters
Bronnen: www.prosapia.be + Doopakten SHW Boek 1677-1734 blz. 40/202 blz. 40/202, overleden op 22 september 1779,
Scheldewindeke (leeftijd bij overlijden: 77 jaar oud).
Gehuwd(1) met Judoca Hanssens, overleden op 24 december 1748, Scheldewindeke.
Gehuwd(2) met Maria Schockaert, overleden op 19 juni 1767, Scheldewindeke.
Gehuwd(3) op 3 oktober 1768, Oosterzele, met Joanna Van der Haegen get. Philippus Jacobus ... en Theresia Brack...Bronnen: Huwelijksakten OTZ Boek 1686-1771 blz. 85/98, geboren circa 1745, Scheldewindeke, overleden op 20 maart 1812,
Balegem (leeftijd bij overlijden: mogelijkerwijze 67 jaar oud) (peetzoon: Engelbertus Van de Velde 1800-1871).
e. Maximilianus, geboren op 3 januari 1704, Scheldewindeke get. Maximilianus Bombeke en Elisabeth Hendricx Bronnen:
Doopakten SWD Boek 1677-1734 blz. 43/202, overleden op 6 juli 1784, Scheldewindeke (leeftijd bij overlijden: 80 jaar oud).
Gehuwd(1) met Joanna Haelbrecht, overleden op 22 september 1767, Scheldewindeke.
Gehuwd(2) met Joanna De Groot.
Gehuwd(3) op 3 februari 1768, Melsen, met Joanna Vercruyssen, overleden op 15 oktober 1795, Scheldewindeke.
f. Gislenus Ludovicus, geboren op 7 januari 1706, Scheldewindeke. Zie 1.
g. Petronella, geboren op 8 april 1709, Scheldewindeke, get. Joannes Cromphaut en Petronilla De Winne, Bronnen: Doopakten SWD Boek 1677-1734 blz. 53/202, overleden op 14 november 1783, Scheldewindeke (leeftijd bij overlijden: 74 jaar
oud).
Gehuwd(1) op 14 januari 1731, Scheldewindeke, met Egidius Van Bouckstael, Getuige : Carolus Ve ... en Maria Schits, Bronnen: www.prosapia.be + Huwelijksakten SHW Boek 1677-1742 blz. 150/202, overleden op 22 maart 1770, Scheldewindeke.
Gehuwd(2) op 3 mei 1771, Scheldewindeke, met Egidius Semminck, get. Josephus De Loose en Joanna Vanderhaegen,
Bronnen: www.prosapia.be+ Huwelijksakten SHW Boek 1742-1784 blz. 165/230, geboren circa 1727, Erondegem of Oordegem, 1796:Landbouwer., zoon van Judocus Semminck en ? ?.
h. Rochus, geboren op 16 augustus 1712, Scheldewindeke. get. Judocus Stauthamer en Maria Stevens

Generatie 3
4 Egidius Hendrickx, overleden op 8 januari 1659, Scheldewindeke. Overleden: "maritus Petronilla Boenbeek".
Bronnen: huwelijksakten SWD Boek 1641-1676 blz. 134/174., overleden: akten SWD Boek 1641-1676 blz. 159/174, ... gehuwd op 15 februari 1651, Scheldewindeke, met...
5 Petronella (Van) Boenbeeck, overleden op 27 juni 1681, Scheldewindeke. Bronnen: huwelijksakten SWD Boek 1641-1676
blz. 134/174., overleden: www.prosapia.be. ... (getuigen: Balthazar Hendrickx, Philippe De Cro..ck), en hun kinderen:
a. Joannes Heyndrickx, geboren op 23 november 1651, Scheldewindeke, overleden op 31 maart 1713, Scheldewindeke,
(leeftijd bij overlijden: 61 jaar oud). Zie 2.
b. Livinus, geboren op 10 april 1654, Scheldewindeke. get. Livinus Rouckhaut(?), Petronilla Hendrickx en Martina Hendrickx.
Bronnen: Doopakten SWD Boek 1641-1676 blz. 60/174.
c. Petrus, geboren op 1 maart 1656, Scheldewindeke, get. Petrus Bovenbeek en Martina Hendrickx, Bronnen: Doopakten
SWD Boek 1641-1676 blz. 67/174, mogelijks overleden op 19 mei 1673, Scheldewindeke (leeftijd bij overlijden: mogelijkerwijze 17 jaar oud). Overlijdensakte vermeldt de ouders niet; wel "juvenis" (=jongeling).
d. Balthazar, geboren op 16 december 1658, Scheldewindeke, get. Balthazar ... en Elisabeth De Pau, Bronnen: Doopakten
SWD Boek 1641-1676 blz. 77/174, overleden mogelijkerwijze op 2 maart 1678, Scheldewindeke,
(leeftijd bij overlijden: mogelijks 19 jaar oud). Ouders worden niet vermeld; wel vermelding "juvenis" (=jongeling). Bronnen:
akten SWD Boek 1677-1742 blz. 159/202.
(Ingestuurd door Jan Lampaert, Loma de Chite 2, E - 18656 Lecrín (Granada)

Nieuwe tijdschriften en boeken van 20/12/2017 t.e.m. 25/01/2018
Tijdschriften:
“Jaarboek 54” Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, jg 2017
Thema’s:
*Gestorven voor België, namenlijst op het Oorlogsmonument op Heusdendorp
*De Roots van de familie Kickx
*Anderhalve eeuw drukkerij Vanmelle
*Rouwrituelen in Lochristi, Zaffelare, Zeveneken en Beervelde in verleden en heden
*Desteldonk tijdens de Eerste Wereldoorlog
“Leiestam” tweemaandelijks tijdschrift FV Vlaanderen, Regio Deinze, jg 25 nr 5
Thema’s:
*Alfabetische kiezerslijst van Olsene 1883-1884
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*De Gottemse dienstplichtigen 1917-1921
*De betwisting tussen de gemeente Gottem en de adellijke familie Opsomer – Papeleu omtrent het
eigendomsrecht van een lapje grond
*de Staten van Goed van Deinze (vervolg)
“Het Land van Aalst” tijdschrift der Geschiedkundige Vereniging Het Land van Aalst, jg LXIX nr 4
Thema’s:
*De grafsteen van Jean-Paul de Partz(1713-1758)
“Annalen” Geschied- en Oudheidkundige kring van Ronse en het Tenement van Inda, Jg LXVI 2017
Thema’s:
*Arsenic & Old Lace, misdaad en rechtspraak in het Ronse van 1689: een casestudy
*Een seksueel misdrijf te Ronse in 1663
“Gerardimontium” Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis nr 276 nov-dec 2017
Thema’s:
*lijst met 15 logezusters van de adoptieloge (1772-1779) te Aalst
“Brugse Stam” tweemaandelijks tijdschrift Familiekunde Vlaanderen Regio Brugge, jg 50 nr 1
Thema’s:
*Rekening aan de armenkamer van Keiem 1827
*Volkstelling van West-Vlaanderen 1748, nu op Stick
*Oefening Oud Schrift
*Oostkamp Parochieregisters Dopen 1797-1808
*Onderofficieren en soldaten van de compagnie Marechaussee in West-Vlaanderen van 1814-1830 (25)
“Overmere” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring Overmere jg 35 nr 4
Thema’s:
*Messi woonde in Overmere
*Familie De Smet – D’Hollander
*Wenceslas Van Ruyteghem
“Ghendtsche Tydinghen” tweemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige en Historische Kring Gent
vzw, jg 47 nr 1
Thema’s:
*Tweehonderd jaar Theodoor Canneel (1817-1892)
*Stokers en brouwers, aan de Apostelhuizen-Koepoortkaai (1831-1929: slot)
“Heemkring Lebbeke” driemaandelijks tijdschrift Heemkring Lebbeke vzw, jg 30 nr 1
Thema’s:
*Lebbeke anno 1784 en 1789 Twee buren bakkers… …en de gangperikelen
*Lebbeekse jongens in het leger van Napoleon
“Dendermondse Museum- en Archiefberichten” viermaandelijks informatieblad van de Stedelijke Musea
en het Stadsarchief van Dendermonde, jg 31 nr 92
Thema’s:
*De ledenlijst (1937) van de ‘Koninklijke Harmonie van de Katholieke Burgerskring”
“VMD van mensen & dingen” tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen, jg 16 nr jan-mrt
Thema’s:
*De Pottefers van Tienen en hun drol verknoeide preuvel. De Kramertaal van rondtrekkende handwerkslieden.
*Quod Deus conjunxit, homo non separet(Mt.19,6). Huwen en scheiden tot 1850: een verkenning
*Karel V en de laatste abtsbenoemingen in de Sint-Baafsabdij
*Proosten en proostdijen in de Gentse Sint-Baafsabdij
“Onze Voorouders” driemaandelijks tijdschrift voor familiegeschiednis, FV regio Tielt, jg 21 nr 1
Thema’s:
*Pittemse kiezers 1946-1948, deel II: vrouwen
*Uit het handboek van deken Jan de Mol: huwelijkscontracten 1649
“Heemkundig Nieuws” driemaandelijks contactblad Heemkundige Kring De Oost-Oudburg jg 46 nr 1
Thema’s:
*In Memoriam Dom Fulgentius (Werner)
Le Roy, Het gezin Le Roy
Boeken:
“Beke” parochie en kerk 75 jaar (1933-2008) Bodry-Vercruyssen Anna-Wondelgem
Kerk & Leven Gentbrugge Ledeberg: Van Poecke Hubert-Gentbrugge
Parochieregisters: Bewerkingen EEKLO Sint Vincentius parochie Dopen-Huwelijken en Overlijdens 1609 –
1807.
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Schenkingen aan het documentatiecentrum te Melle
Schenkingen zoals genealogische documenten,
rouwbrieven, bidprentjes, stambomen, allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven uiteraard ook in de
toekomst welkom in ons documentatiecentrum te
Melle! Speciale dank aan onze milde financiële
schenkers, alsook aan enkele anonieme.
Doodsprentjes:
Rita Vander Linden (Lochristi), Antoine Verstuyft
(Lochristi), Delange-Iterbeke (St. Amandsberg, Arlette Van Herrewege (Assenede), Eric Van de Putte
(Melle).
Rouwbrieven: Rita Vander Linden (Lochristi), Frans Francet (Eksaarde), Ginette Desmet (Mariakerke), Chantal Sorgelose (Handzame).
Geboortekaartjes: Magda Denys (Melle) en Arlette Van Herrewege (Assenede)

Werkgroep Genealogie Melle
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.
EEKLO: St. Vincentius huwelijken 1609-1807, (dus incl. de jaren 17751796 !!!) door Johan De Baets met alfabetische index op naam met de vermelding van de huwelijksdatum, ev. de naam van de ouders, 468 pagina’s voor
slechts € 32,00.
EEKLO: St. Vincentius begrafenissen 1609-1802, (dus incl. de jaren 17751796 !!!) door Johan De Baets met alfabetische index op naam met de vermelding van de overlijdensdatum, ev. de naam van de ouders, 608 pagina’s voor
slechts € 35,00.
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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, Knesselare, Vinderhoute.

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.

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 e-mail 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 (WGM)
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Kalenderactiviteiten
Familiekunde Vlaanderen - WAASLAND
Wil je weten welke uitgaven beschikbaar zijn bij onze vrienden van het Waasland mail naar de bibliotheek op:
http://www.familiekunde-landvanwaas.be/bibliotheek/boeken-fv

Algemene info:
In het Ancien Régime bestond het Land van Waas uit 31 gemeenten. Steendorp werd een zelfstandige gemeente in 1881. Meerdonk werd een zelfstandige
parochie in 1807 en een zelfstandige gemeente in 1845. In 1923 gingen Burcht en
Zwijndrecht over naar de provincie Antwerpen en in 1976 fusioneerden beide
gemeenten tot Zwijndrecht. Van de 32
gemeenten van het Land van Waas bleven in 1977 nog slechts 10 gemeenten
over.
Historisch: 32 gemeenten
1977: 10 gemeenten
Samenstelling van gemeenten na de
fusie van 1977
Beveren: Beveren-Waas, Doel, Haasdonk, Kallo, Kieldrecht, Melsele, Verrebroek, Vrasene
Kruibeke: Kruibeke, Bazel, Rupelmonde
Lokeren: Lokeren, Daknam, Eksaarde
Moerbeke-Waas: Moerbeke-Waas
Sint-Gillis-Waas: Sint-Gillis, De Klinge, Meerdonk, Sint-Pauwels
Sint-Niklaas: Sint-Niklaas, Belsele, Nieuwkerken-Waas, Sinaai
Stekene: Stekene, Kemzeke
Temse: Temse, Elversele, Steendorp, Tielrode
Waasmunster: Waasmunster
Zwijndrecht: Burcht, Zwijndrecht

15

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

Je kan ons ook bereiken op facebook:

https://www.facebook.com/#!/groups/fvTielt/
Activiteiten:
 Donderdag 8 februari 2018 om 20
uur in de bibliotheek van Tielt: Vrouwen
in de middeleeuwen- Andrea Bardyn
 Zondag 22 april 2018 Erfgoeddag Kiezen voor erfgoed.
 Donderdag 26 april 2018 in Regina
pacis Tielt Magda Devos over familienamen.
 Vrijdag 28 september 2018 in de bibliotheek van Tielt om 19u30: Spoorzoeker Peter Eykerman.

Voordracht:
Vergeet de jonkvrouw in de toren.
Hoe vrouwen leefden in het middeleeuwse
Vlaanderen
Wanneer: donderdag 8 februari om 20 uur
Inkom: gratis
Waar: Stadsbibliotheek, Lakenmarkt 9 in Tielt.
Historica Andrea Bardyn
KU Leuven en Universiteit Antwerpen
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De middeleeuwen waren een donkere periode, en al zeker voor vrouwen.
Middeleeuwse vrouwen waren hulpeloze prinsessen, kinder-barende huisvrouwen en godsvruchtige kloosterzusters - met ertussen een occasionele
Jeanne D’Arc. In een maatschappij gedomineerd door mannen waren vrouwen passieve wezens. Of tenminste, zo klinkt het hardnekkige clichébeeld
over vrouwen in de middeleeuwen. Het doet echter weinig recht aan de
werkelijkheid.
In deze lezing toont historica Andrea Bardyn (KU Leuven en Universiteit
Antwerpen) hoe het leven van vrouwen in het middeleeuwse Vlaanderen
eruit zag. Ze laat je kennis maken met de machtige vorstinnen en invloedrijke kluizenaressen die onze gewesten telden, maar ook met de gewone
man en vrouw in de stad die hun geld verdienden met handel en productie.
Lessenreeks familiekunde voor beginners
Zaterdag 03 maart 2018
Algemeen, situering van FV regio Tielt binnen FV Nationaal,
eerste stappen, archiefbezoek: noteren en ordenen, formulieren.
Zaterdag 10 maart 2018
Burgerlijke Stand, Bevolkingsregisters en Republikeinse Kalender.
Zaterdag 17 maart 2018
Parochieregisters, Poorterij, wezerij, staten van goed, munten,
oude maten en gewichten.
Zaterdag 24 maart 2016
Landboeken, volkstellingen, kadaster, Popp- kaarten, Registratie- en hypotheekkantoren, militaire bronnen.

Figuur 5: Claude Gekiere

Wanneer: telkens van 14.30 tot 16.00 uur
Waar: Stadsbibliotheek, Lakenmarkt 9,Tielt
Bijdrage: €20 Inschrijven Cultuurcentrum Gildhof:
telefoon: 051/428220 of via mail vorming@tielt.be
Betaal op rekeningnummer BE64 0910 1654 0852 van Cultuurcentrum Gildhof met
vermelding “cursus familiekunde”.
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GEMUDES DESTELBERGEN - OOST-OUDBURG
DSMG
GeMuDes vzw omvat een aantal mensen die zich, elk op zijn manier, geëngageerd
hebben om de werking van het museum te helpen verbeteren. Het is duidelijk dat het
museum, en alles wat het ontvangt, steeds eigendom blijft van de gemeente Destelbergen.
De mensen van de dagelijkse werking proberen zo goed als mogelijk, met de weinige
middelen die er zijn, dit museum en zijn inhoud te beheren en op een aanvaardbare manier aan het publiek voor te stellen. Als er beslist wordt om een geschonken voorwerp niet
op te nemen wordt er in de eerste plaats een betere bestemming gezocht. Daarvoor hebben en zoeken ze contacten met de naburige instanties. Om de werking van het Gemeentelijk Museum van Destelbergen steeds beter te laten verlopen is de vzw nog op zoek
naar nieuwe elementen, personen, zaken en middelen opdat het museum moderner en
efficiënter kan gerund worden, steeds met als doel het publiek kennis te laten opdoen
over het verleden van de gemeente, de mensen en de zaken die hen omringen. Tevens is
er daarom in de laatste jaren ook hard gewerkt om documentatie te ordenen en ter beschikking te stellen voor onderzoek naar de plaatselijke geschiedenis. Dit alles hebben we
verwerkt in het embleem van GeMuDes vzw.
Info op: www.gemudes.be

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.

Uitgaven op CD

STATEN VAN GOED
•Staten van goed ambacht Maldegem (1600 blz), bewerkt door Wilfried Steeghers – prijs: 8,00 €.
•Staten van goed ambacht Middelburg (346 blz), bewerkt door Wilfried Steeghers – prijs: 8,00 €.
PAROCHIEREGISTERS
•Parochieregisters Adegem (1712 blz), bewerkt door Gilbert De Lille – prijs: 8,00 €
•Parochieregisters Maldegem (2427 blz), bewerkt door Gilbert De Lille – prijs: 8,00 €
•Parochieregisters Oostwinkel (844 blz), bewerkt door Gilbert De Lille – prijs: 8,00 €.
•Parochieregisters Wondelgem (865 blz), bewerkt door Robert Hemelsoet – prijs: 5,00 €.
Besteladres voor onze publicaties : FV-Meetjesland, p/a Adegem Dorp 28, 9991 Adegem.
E-post : marc.maeyens@adegem.net. Rekening nr. 068-2059558-81 IBAN: BE36 0682 0595 5881 –
BIC: GKCCBEBB
•Of je laat de publicaties opsturen (een overschrijvingsstrookje met de verzendings- en administratieve
kosten wordt dan bijgevoegd)
•Of je haalt ze af tijdens het genealogisch dienstbetoon, elke derde woensdag van de
maand vanaf 20 uur te Adegem (Dorp 28, boven bibliotheek, oud gemeentehuis), ook
in juli en augustus.
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
18

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
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
eku Vlaanderen - regio Deinze
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Familiekunde Deinze 25 jaar !!!!!!!!

Werkingsgebied

http://www.familiekundedeinze.be/
Via deze website krijg je een overzicht van hun publicaties en boekenbestand, een agenda met de
komende activiteiten en een forum waarop de leden met elkaar in contact kunnen komen.
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
OPENINGSUREN STADSARCHIEF van DEINZE: elke dinsdag van 14-18h (zie website voor openingsuren). Adres: archief@deinze.be
Opsporing verzocht: mijn voorouders
Datums: 30/01/2018; 27/02/2018; 27/03/2018; 24/04/2018; 29/05/2018; 26/06/2018;
25/09/2018; 27/10/2018
Telkens van: 14.00 - 16.00h
Locatie: Deins Archief, Administratief Centrum Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze
Ingericht door : Familiekunde Deinze. Een bestuurslid van Familiekunde Deinze, zal ter beschikking
zijn om nieuwe stamboomzoekers te begeleiden. Er is geen inschrijving vooraf noodzakelijk. Meer
bepaald zal bijzondere aandacht worden gegeven aan de beschikbare boeken, microfilms, poppkaarten, e.d. Inderdaad, het Deinse Stadsarchief is méér dan de registers van de Burgerlijke
Stand.
DE ADEL, binnenste buiten. Hoe is de adel ooit ontstaan… van de vroege middeleeuwen tot heden.
Datum: 27/03/2018 om 20.00h.
Locatie: Bibliotheek van Deinze, ingang langs de Markt.
Spreker: Dhr Geert Gruyaert. De adel: waar woonden zij, wat deden zij of wie waren zij? Op
deze lezing gaan wij dieper in op het dagelijkse leven van de adel en hun personeel. Er wordt stil
gestaan bij de heraldiek (wapenkunde), de jacht, de zomerverblijven en het huidig patrimonium,
de adellijke titels, de gebruiken. Maar ook historisch wordt bekeken hoe de adel zich ontwikkelde.
Misschien wel van bij de Romeinen, in de Middeleeuwen en verder in de Spaanse en Oostenrijkse
periode. Ook de afschaffing van de adel na de Franse republiek komt aan bod en de herinvoering
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door de Belgische staat, m.a.w. de Belgische adel op vandaag. Toegang voor leden gratis, niet-leden: 2.00 euro Deze lezing wordt geïllustreerd met een 200-tal afbeeldingen via een Power Point
presentatie.

Geschiedenis van Deinze en 't Land van Nevele in 112 verhalen1
Geschiedenis hoeft niet saai te zijn. Wie de 112 verhalen over Deinze en het land van Nevele in dit boek
leest, zal verwonderd zijn over de ongemeen boeiende reisweg die deze
‘mijlpalen’ markeren. Een reis die begint met de vondst van een silexsteen uit de prehistorie op een afgelegen kouter, en eindigt met de samenvoeging van beide gemeenten – want ook dat is een historische gebeurtenis. Tussendoor zijn er de pakkende verhalen over oorlog, verwoesting en verraad, maar evenzeer over solidariteit, arbeid, succes of levensvreugde. Het zijn stuk voor stuk pareltjes die ons verrassen of doen
glimlachen. Want geschiedenis gaat niet alleen over gebouwen of voorwerpen, maar omvat evenzeer het immateriële culturele erfgoed uit een
ver of nabij verleden.
De geschiedenis van Deinze en ’t Land van Nevele in 112 verhalen heeft
de ambitie om een breder publiek warm te maken voor de geschiedenis
van deze streek en de interesse aan te wakkeren voor de erfenis van talloze generaties streekgenoten. Over de auteur: Stefaan De Groote is met
dit boek niet aan zijn proefstuk toe. Hij is al decennialang actief bij erfgoedverenigingen, vooral bij de heemkundige kring het Land van Nevele.
Denis Pieters, die een in Vlaanderen unieke fotocollectie bezit, is bij boekprojecten al vaker zijn compagnon de route geweest.(www.scribis.be
voor 24€).

1

Nieuwsbrief Scribis n°5.
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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 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 !!

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: Hannah Van der Auwera, Ivan Burggraeve.
Medewerkers: Roger de Moerloose, Gontran Ervynck, Jan Van de Velde, Xavier
De Schryver, Magda De Nys, Johan De Baets, Michel De Roek, Luc Chalmet,
Daniël Lemmens en het bestuur van WGM vzw.
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