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Brusselsesteenweg 393 - 9090 MELLE - Tel. 09 252 26 47

Heeft u een vraag of probleem bij het opmaken van uw familiegeschiedenis?
Voor raad bij uw genealogische opzoekingen staan wij open voor iedereen.
Breng ons een bezoek en laat u assisteren door de medewerkers van
ERFGOED DE GONDE vzw
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In het logo stellen de cirkeltjes symbolisch de verschillende aspecten
voor waaruit ‘erfgoed’ bestaat: nl. heemkunde, genealogie, funerair
erfgoed, etc. De verbindende lijnen tussen de cirkels symboliseren
de onderlinge verbondenheid tussen de verschillende disciplines.

Nota aan alle gelegenheidsauteurs van onze Nieuwsflits:
Genealogische artikels zoals uw stamboom of een deel ervan publiceren in onze Nieuwsflits?

Dit kan!
Iedereen kan vrij meewerken aan de redactie van ons tijdschrift. Uw eventuele teksten of ervaringen zijn steeds
welkom. Het is wenselijk dat deze 1 maand voor het verschijnen van een nummer binnen zijn bij de redactie.
Stuur uw artikel aan WGMvzw2012@gmail.com
Iedere auteur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn bijdrage

Privaat archief als genealogische bron.

In parochieregisters vinden we maar zelden een beroep vermeld.
Met wat geluk bleef er een staat van goed bewaard waaruit blijkt waarmee onze
voorouders de kost verdienden in de 17de en 18de eeuw.
Parochierekeningen en kerkrekeningen kunnen ook verwijzen naar uitgevoerde
taken door vaklieden en leemtes opvullen.
In private archieven vind je ook verwijzingen naar uitgevoerde taken van lokale
overheden.
We konden zo een privaat archief raadplegen rond de herstelling van de kerkklok
van Drongen.
Hier volgt de transcriptie.

Herstelling van de kerkklok van Drongen
(door Luc De Ruyver)

“Verschot ghedaen bij ordre
van burchm(eeste)r ende schepenen
in het repareren van de
orloigie

Alvooren betaelt aen Anthoone Deessche
de somme van twaelf schellynghen
grooten over sijn dienst in therstellen
van de orlogie den xii 9bre 1712
per quitantie

12 sch gr

Item noch betaelt aen Jan
van Buylaere de somme van
achthien schellynghen ende ses grooten
over het maecken ende leveren
een nieuwen reep ten dienste
van de orlogie quitantie

18sch6gr

Item noch betaelt aen Jasphaert
Van Biesbroeck de somme van
vier schellynghen ende acht grooten
over het maecken ende leveren
een nieuwe closse ten dienste
van orlogie

4 sch 8gr

Item noch betaelt aen P(iete)r
De Clercq over sijnen arbeijt
in het besorghen van leeren
in andersijns de somme van

Tsamen 1 £ 17 schellynghen 2 grooten

2 schellynghen grooten

“Ontfaen bij mij onderschr(even) vuijtter handt van Lieven Diericx coster van Dronghen de somme
van twaelf schellijn(ghen) grooten dat over mijn dienst van twee daeghen in het visiteren ende
stellen van de orloigie staende in (de) kercke van Dronghen midtsg(ader)s het maecken een haeck
tot het hanghen van de reep van de selve orloigie bij wel weten van Anthone Van (de) Walle Actum
desen XII 9bre 1712; Anthone Deessche”

“Ontfant van Lieven Dierick coster van Dronghen de som(m)e van 18 schellinghen en ses grooten
dat over orloiser reep wecht 18 pont en alf tot behoevere van de kercke van Dronghen actum den 5
november 1712
Jan Van Buijlaere”

“… 9bre 1712 betaelt Jaspaert Biesbroeck over het leveren van closse ten dienste van (de) orloigie
0-4-8”

“Item betaelt aen Pieter De Clercq over sijnen arebeijt 0-2-0”

Ontfaen den inhauden deser op den xvien Xbris 1712”

“van niets tot iets”
Cursus Oud Schrift Beginners

2018

Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben leren lezen; leren
begrijpen, en tevens bedoeld als aanvulling van onze cursus “stamboomonderzoek voor
beginnende familievorsers”
De lessen worden gegeven aan de hand van gedigitaliseerd beeldmateriaal, dit: om de
letters, cijfers en woorden van de oude geschriften, in de diverse akten en documenten beter te
kunnen ontleden.
Inschrijvingen worden verwacht vóór zaterdag 15 september 2018. Het cursusgeld
houd in: 6 lessen en het cursusboek (± 200 bladzijden): 20,00 EUR.
Om verwarring te voorkomen, wordt U vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens
de lessen,
Inschrijven voor bovenvermelde cursus kan enkel & uitsluitend via overschrijving
op het bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van:
“Erfgoed De Gonde Vzw, Werkgroep Genealogie”
met vermelding “cursus beginners 2018” vermeld eveneens uw tel en email adres.
Enkel het overschrijvingsbewijs geldt als enig en officieel inschrijvingsbewijs voor deze cursus
Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen.
Data en programma:
De lessen starten telkens om 19u30 stipt en eindigen om 21u30
De cursus zal doorgaan in de leeszaal van het Gemeentelijk Museum, Archief
Documentatiecentrum van Melle,
Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle Tel 09.252.26.47 email: WGMvzw2012@gmail.com
en wordt verzorgd door Dhr. Chris Meerschaut, op onderstaande avonden
DINSDAG 25 09 2018:
Les 1
Periode 1800-1900
*Begin burgerlijke stand
*Republikeinse Kalender
*Romeinse cijfers
*Einde van de parochieregisters als “officiële documenten”
DINSDAG 09 10 2018:
Les 2
Periode 1750-1800
*Begin burgerlijke stand
*Latijn (2de deel) “verkortingen en afkortingen”

en

DINSDAG 23 10 2018:
Les 3
Periode 1750-1700
*Parochieregisters
*Latijn (3de deel)
DINSDAG 13 11 2018:
Les 4
Oud Nederlands in:
*18de eeuwse documenten
*Notariële akten
*Lotelingen
DINSDAG 27 11 2018:
Les 5
Oud Nederlands in:
*de Staten van Goed
DINSDAG 11 12 2018:
Les 6
Oud Nederlands in:
*Staten van Goed
*Wettelijke passeringen
*Quoteboeken
*Poortersboeken

Inschrijvingsformulier Oud Schrift
Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr.

Postcode:

E-mailadres:

Gsm/Tel:

Gemeente:

Bus:

Mijn stamboom opmaken!!!
Hoe en waar begin ik eraan???
Schrijf je in voor onze cursus “MAAK JE EIGEN STAMBOOM”
en ontdek wie je voorouders waren en waar en hoe ze leefden

Onze werkgroep genealogie organiseert een cursus stamboom onderzoek voor
beginnende vorsers
Van de eerste notities tot een mooie afgewerkte familiegeschiedenis
De cursus handelt o.a. over volgende onderwerpen:
Nummering en benoeming van voorouders
De verschillende tijdrekeningen
Te raadplegen documenten en bronnen
Interpretatie van de geboorte-, huwelijks-, en overlijdensakten uit de
registers van de burgerlijke stand, gemeentelijke documenten
Interpretatie van de doop-, trouw- en begravingsakten uit de
parochieregisters
Kadaster, landkaarten
Uitdiepen van de verschillende bronnen
Overzicht in verband met het graafschap van Vlaanderen, Kasselrijen,
heerlijkheden
Interpretatie van de terminologie in de staten van goed
Poorters van een stad, buitenpoorters
Inleiding oud schrift
Het raadplegen van allerlei bronnen
Heraldiek hoe een familiewapen interpreteren
Stamboom opmaak:

Kwartierstaat opmaak:

Tips voor het samenstellen van een familieboek
Geleid bezoek aan het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle
De cursus stamboomonderzoek voor beginnelingen gaat door in de leeszaal van
het:
Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum
Brusselse steenweg 393 – 9090 Melle
Op:
donderdag 14 02 2019 – donderdag 28 02 2019 – donderdag 14 03 2019 –
donderdag 28 03 2019
Aanvang telkens om 19.30 uur stipt
Deze cursus wordt verzorgd door Chris Meerschaut
Inschrijving: uitsluitend door overschrijving van 25 Euro (cursusmateriaal is hierbij
inbegrepen) op bankrekening van Erfgoed De Gonde Vzw
BE48 7370 3628 6127 BIC KREDBEBB
Met vermelding “ cursus mijn stamboom opmaken"
Vóór 31 december 2018

Les 1, 2 en 3
Uiteenzetting, voorbeelden en tips aan de hand van een diavoorstelling

Les 4:
Praktische toepassing aan de hand van de talrijke documenten in ons
documentatiecentrum

Inschrijvingsformulier
Mijn stamboom opmaken

Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr.

Postcode:

E-mailadres:

Gsm/Tel:

Gemeente:

Bus:

Nieuw binnengekomen en vanaf
vandaag beschikbaar voor alle
bezoekers aan het
documentatiecentrum
door Marina Buysse

Tijdschriften
“De Levensboom” informatieblad Familiekunde Vlaanderen Vzw Regio Meetjesland, jg. 31 nr. 2
driemaandelijks tijdschrift
Thema’s:
*De volkstelling van Sint-Laureins uit 1736
*Een dag uit het leven van Gerard De Baere (1773-1827)
*Vondst: doopsel te Aalter, 1659
“Volkskunde” tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven, jg. 119 nr. 1
Thema’s:
*Alfons Thijs en de verdere studie van (Antwerpse)
devotieprentjes
*”Leren door aandacht” – Doden bezoeken en gedenken

“d’Euzie” tijdschrift van de Heemkundige Kring van Stekene, jg. 37 nr. 2, driemaandelijks
Thema’s:
*Joos De Wolf, pastoor in Kemzeke (1613-1619)
*Bidprentjes uit het Euziearchief, De familie Thuysbaert
*Frans De Bruyne, gelukzoeker uit het land van Waas
Heemkundige Kring Haaltert & deelgemeenten, jg. 38 nr. 2, driemaandelijks ledenblad
Thema’s:
*Een foto vertelt een verhaal
*Kerksken – Oorlogsslachtoffers WO I
*Van bid- en communieprentjes, Atomse drukkers en nog
veel meer

“Vlaamse stam” tijdschrift voor familiegeschiedenis, Familiekunde Vlaanderen Vzw, jg. 54 nr. 2 driemaandelijks
Thema’s:
*De vrienden van Léon Lecointe. Beelden uit het verleden:
portret foto’s ‘carte-de-visiteformaat (ca.1860
-1914)kabinetkaart
(ca.1866-1914)
*Familiearchieven in het Rijksarchief Gent
*Geboorteakten, militie en migratie: een onvermoede
Aalterse combinatie (1820-…)
*Oproepen tot erfgenamen in de ‘gazette van Gend’
(jg.1794)
*Anna Timmerman, de doofblinde van het instituut voor
doven en
en blinden te Brugge
*Maria Lertangh = Bertangh = berton
*Vroegmoderne procesdossiers als bron voor familie
-geschiedenis
*Vreemdelingendossiers en hun rijkdom voor
familiekundigen
*Genealogie digitaal
*De geboortekaarten van het Fonds De Brouwer: een
analyse van de boodschap in tekst en beeld

“Jaarboek XLVI” jg. 2017 Scheldeveld
Thema’s:

*Wielerkoorts in Deurle. 50 jaar geleden won Marcel Maes
(1944-1997) de Vredeskoers
*Boerderijen in Zwevegem, boerderijen in onbruik, deel II
*Krantenberichten 1917
*De historische ‘buitenplaatsen’ of huizen (hoven) van
‘plaisantie’ (in het werkgebied van de Heemkring
Scheldeveld: historischgeografisch bekeken
*De visitatiememoranda van bisschop Antoon Triest in het
Scheldeveld, deel 2 (Eke, Eecke) I 1624.23 meiI , enz…
*“Craeynest” of Kasteel D’ALCANTARA te Zevergem en
haar bewoners
*Straat- en plaatsnamen in Zwijnaarde, toen en nu
*De tweede molen van Zevergem
*Mijn vaders (Maurice De Baets) “Groote Oorlog”
door Hendrik De Baets
*Omgevallen vredesboom in Sint-Denijs-Westrem
*Het Scheldeveld voorbij. jaar 2016; Wilfried
Aers(1925-2015), Antoine Sonneville (1935-2016),
Jan Monbaliu (1953-2016)

“Het land van Aalst” driemaandelijks tijdschrift van de Geschiedkundige Vereniging, jg. LXX, 2018
nr. 2
Thema’s:
*Van Zender Brussel tot Geheim Leger. Priesters in
het arrondissement Aalst tijdens de Tweede
Wereldoorlog
*In een nis verborgen. Een 18de-eeuws muntdepot
uit Bambrugge
*Ninove in handen van François de la Noue en
belegerd door Alexander Farnese. Een onbekend
plan van de stadswallen (1579-1582)
*Tekening van Verhaegen uit Ninoofse kerkarchief
zoek
*Signalement, Hunnegem. Boek en museum
“vM&D” driemaandelijks tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen , jg. 16 nr. jul-sep 2018
Thema’s:

*Brouwerij Meresonne honderd jaar geleden
begonnen in Gent

“Heemkundig Nieuws” driemaandelijks contactblad van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg,
jg. 46 nr. 3
Thema’s:
*Leven in en rond de Wolterslaan, 100 jaar
Wolterslaan (2017) deel 2
*Stoomtextielververij aan de Dampoortstraat
(1836-1855)
*Heusden in rouw, Charlotte Joanne De Backere
stierf op 1 maart 1902
*Met het smeedwerk wil de kasteelheer ons iets
vertellen
*De geest van kunst & ambacht aan Sint-Lucas
Gent
“Cronycke” mededelingenblad van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde Vzw,
jg. 34 nr. jul-aug 2018
Thema’s:
*O.L.Vrouw van La Salette en Dendermonde
*Dendermonde in volkshumor en bijnamen
*Jacob van Deventer te boek
*Schoonaarde en de ommegangskapellen van
O.L.Vrouw van Zeven Weeën
*Werk van glazenier Eugeen Yoors in de
Grembergse Sint-Margaretakerk
*Lebbeke, Antverpia en Sint-Mariaburg
*Kabouters, van duiveltjes tot kindervrienden
De Faluintjes driemaandelijks tijdschrift Heemkundige Kring, Wieze, jg. 31 nr. 3
Thema’s:
*Van vier (tijdschriften) naar één (jaarboek)!
*Herdersems Lustig Vinkje zingt al een halve eeuw
*Vijf jaar Sinne – Heilige Dymphnakapel
heringewijd
*Terugblik op geslaagde Erfgoeddag 2018
*Dialect in de kijker; Baardegem, Herdersem,
Meldert, Moorsel
*Skipper en Poëzie uit de Faluintjes
Driemaandelijks tijdschrift van de Heemkring Lebbeke Vzw, jg. 30 nr. jul-sep 2018
Thema’s:

*Lebbekenaren op de vlucht in 1914
*Lebbeekse jongens in het leger van napoleon (3)
*Marcel Heirbaut vertelt (deel 4) – Soldaat Heirbaut

“Mededelingen” van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere, jg. 58 nr. 3 2018
Thema’s:

*Erpe-Mere tijdens “ de Grote Oorlog” 1914-1918 deel 19
*De laatste loodjes…
*Het einde van “ De Groote Oorlog” in Erpe-Mere –
oktober-november 1918
*De Boerenjeugdbond afdeling Aaigem
*Meerse bij- en spotnamen (deel 2)
*Herinneringen bij oude foto’s
*Kringleven en dorpskroniek
*Uit onze collecties

Gerardimontium, tweemaandelijks tijdschrift van de Geraardsbergse vereniging voor lokale
geschiedenis
Thema’s:

*950 jaar stadskeure: Ego Balduinus Flandriae & Hainonie
*Comes…De ontstaansgeschiedenis van de Stad en de
Keures
*Het mysterie van de Duitse Toren ontrafeld?
*Getekend verleden, de voetgangersbrug of passerelle
*Gemeenteraadsverkiezingen in Overboelare 1830-1970
deel 2

“Archeologie” magazine nr. 3, 2018
Thema’s:

*VOC-forten of Sri Lanka, kaneel en olifanten
*Iran op weg naar het paradijs, Impressies van sporen
van oeroud en mysterieus Perzië
*Loopgraven, schuilplaatsen en één massagraf, Recent
archeologisch onderzoek in de Ieperboog
*Voor de eeuwigheid, Historische inscripties langs de Nahr
El-Kalb
*Oud-Europa: een ‘slapende’ collectie, Bijzondere
archeologische vondstenverzameling met internationale
allure

“KADOC” driemaandelijkse nieuwsbrief van Documentatie- en onderzoekscentrum voor religie,
cultuur en samenleving nr. 2018/2
Thema’s:

*Klein boekje, groot verhaal (Jean Guillaume Habets
1801-1876)

“ADVN” mededelingen, driemaandelijks van Archief en onderzoekcentrum, Antwerpen nr. 60
Thema’s:

*Spectator, Hugo Van den Broeck (1891-1960)

“Onze Voorouders” driemaandelijks tijdschrift voor familiegeschiedenis, regio Tielt Familiekunde
Vlaanderen, jg. 21 nr. 3
Thema’s:

*Jaecquemyne Veroust uit Tielt, vrouw van Joos Van
Betsbrugghe, na 14 jaar verlost van haar hoofdpijn in
1644 (deel 2)
*Scheiding van tafel en bed te Meulebeke in 1662

“Brugse Stam” tweemaandelijks tijdschrift Kennisplatform voor familiegeschiedenis, regio Brugge
Familiekunde Vlaanderen, jg. 50 nr. 4
Thema’s:

*Odis: Priesters en Religieuzen in Vlaanderen sinds
1750
*Rijksarchief wordt gratis en ontsluit nieuwe
bronnen
*Archiefbank Brugge gevoelig uitgebreid
*Archief Roeslare ontsluit de wettelijke passeringen
*MyHeritage gehackt
*Onderofficieren en soldaten van de compagnie
Marechaussee in West-Vlaanderen van 1814 tot
1830 (28)
*Oostkamp – Parochieregisters dopen 1797-1808
(vervolg)

Schenkingen
Bidprentjes:
Eugène Marchant - Sint-Martens-Latem, Johan Van Hecke - Zottegem, Ginette Desmet - Mariakerke
Erwin De Backer - Gent, Jean De Bruyckere Katrien Van de Sande - Lochristi, Murk Van Straelen Sas van Gent (NL), Myriam Verzele, André Godderis - Gent

Boeken:
Anne Van Kelst - Sint-Lievens-Houtem, Antoine Albessart - Gentbrugge
Rubriek 014
014 – A – 012
014 – E – 003
014 – L – 038
014 – V – 104

Familiegeschiedenis
Audoore Alfons x Dejonghe Marie (4de familiefeest)
Stamboom van de familie Eggermont 1799 – 1989
De voorouders en nakomelingen van Joannes-Baptiste LOOTENS (1824-1909)
Een wijdvertakte Familieboom Vermeire

Rubriek 006
Boek nr 006

Diversen
BRUGGE

Nis 1L2A

Rubriek 026
026-MOL-001
026-KASSEL-001
026-DESTL-012
026-GENT-043

Geschiedenis Gemeenten
Het atoomdorp Mol
Kassel
De kastelen en hun bewoners in Destelbergen en Heusden
De oude straatnamen

Nis
Nis
Nis
Nis

Rubriek 050
050-1047

Literatuur / Letterkunde
Herdenkingstentoonstelling Johan Daisne 1912-1978

K-5-B-6

Rubriek 049
049-1173

Leger en Oorlog
Gent, Bezette stad tijdens WO I, wandelroute en Fietsroute
Reizigers door de Grote Oorlog
De Odyssee van een Belgisch pantserkorps 1915-1918
De Grote Oorlog in mijn dorp, dagboek van Rachel Van Gijsegem

Rubriek 018
018-1820
018-1113

Diverse info genealogie
Repertorium der oude parochieregisters in België
Oude waarden en uitdrukkingen

Rubriek

Medailes
Nouveau Dictionnaire Des ordres de Chevalerie

Nis 3L2A

Rek 1-6
Rek 1-3

Cd’s:
Johan Van Hecke - Zottegem
Rubriek 064

Databank Meulebeekse Bevolking 1846-1900, Landboeken 1654-1780,
Gezinsfiches

Huwelijksaankondigingen:
Murk Van Straelen - Sas van Gent (NL)

4L6B
4L5B
4L3A
4L3B

Overlijdensberichten:
Daniel De Vleeshouwer - Semmerzake,
Kerk & Leven: Daniel De Vleeshouwer - Semmerzake

Rouwbrieven:
Eugène Marchant-Sint-Martens-Latem, Johan Van Hecke-Zottegem, Ginette Desmet-Mariakerke
Anne Van Kelst-Sint-Lievens-Houtem, Erwin De Backer-Gent, Van Impe-Wetteren, Murk Van
Straelen-Sas van Gent (NL), André Godderis-Gent

Geboortekaartjes:
Murk Van Straelen - Sas van Gent (NL)

Schenkingen

zoals genealogische documenten,
stambomen, allerlei genealogische boeken,
familieboeken, financiële steun op bankrekeningnummer: IBAN BE48 7370 3628 6127
enz.……

Blijven altijd welkom!

Brusselsesteenweg 393
9090 Melle
Open op: Ma: 13u-17u * Di: 14u-19u * Woe 13u30-17u

Erfgoed De Gonde Vzw
voorzitter:
secretaris:
penningmeester:

Marc van den Daele
Jan Olsen
Marina Buysse

werkgroep genealogie
coördinator: Luc De Ruyver
werkgroep heemkunde
coördinator: Daniël Lemmens
webmaster:
vrijwilligerswerking:

Bart Muylaert
Michel De Roek

Erfgoed De Gonde vzw
werkgroepen Genealogie en Heemkunde
Melle

Neemt deel aan:
Op zondag 2 september 2018 Erfgoedbeurs TIELT
De Vereniging voor Familiekunde afdeling Tielt organiseert een Erfgoedbeurs in Cafetaria Cultuur en
de inkomhal van de Europahal, Generaal Maczekplein 5 – 8700 Tielt van 08u00 tot 13u00

Op zondag 9 september 2018 Open Monumentendag MELLE

In memoriam : Antoine Albessart (1946-2018)

Ruim 25 jaar geleden startte Antoine Albessart met zijn genealogische opzoekingen. Hij was een trouwe
bezoeker van het documentatiecentrum te Melle. Bij de oprichting van het digitaal archief was hij zeer
geëngageerd en na zijn werk was genealogie een passie. Hij legde dan ook een groot familiearchief aan en
solidair als hij was deelde hij zijn gegevens via Geneanet. In alle omstandigheden bleef hij het
documentatiecentrum genegen. Toen Antoine de pensioenleeftijd bereikte werkte hij actief verder aan zijn
stamboom en kon hij zijn Franse roots verder achterhalen via digitale wegen. Daarnaast engageerde hij zich
nog politiek, hij was vroeger syndicaal actief en zette zijn politieke strijd na zijn loopbaan als werknemer
verder. Regelmatig bezocht hij nog het documentatiecentrum. Antoine kon echter niet lang van zijn pensioen
genieten. Wat aanvankelijk onschuldige medische klachten leken bleek een agressieve ziekte te zijn. Antoine
schonk nog verschillende boeken en documenten aan het documentatiecentrum te Melle dat hij genegen was.
Op zondag, 24 juni bezweek hij aan de pijnlijke kwaal. Bedankt voor alles Antoine!

Genea-Vlaanderen
info heemkundige & genealogische activiteiten
Om een leemte te vullen werd “Genea-Vlaanderen” opgericht om via deze weg
heemkundige en genealogische activiteiten kenbaar te maken aan het publiek.

Kalenderactiviteiten
Familiekunde Vlaanderen – Regio Tielt

Heemkundige Kring Denderland:

Heemkring Lebbeke vzw:

Julus D’haene auteur:
HULDEBOEK:
“AAN DE SCHELLEBELSE OORLOGSBURGEMEESTER 1914-1918
IVO SCHIETECAT EN ZIJN FAMILIE-ERFGOED”
Het boek verschijnt in november 2018

Inlichtingen over het boek:

Heemkring Osschaert

Julus D’haene, Krijgelstraat 28, 9260 Wichelen
julus.dhaene@telenet.be of 09 369 50 81

Familiekunde Vlaanderen – Regio Meetjesland

VOS afdeling Melle

Heem- en Oudheidkundige Kring Zele

16 september 2018

Onze werkgroep Heemkunde

Abonneren op ons tijdschrift “DE GONDE” kan !
•
•

door storting van minimum € 10,00 (gewoon
door storting van minimum € 15,00 (steunend)
Op bankrekeningnummer: IBAN BE48 7370 3628 6127
BIC KREDBEBB
van Erfgoed De Gonde Vzw
Brusselsesteenweg 393
9090 Melle
E-mail: WGMvzw2012@gmail.com
www.erfgoedmelle.be
coördinator: Daniël Lemmens

•

Indien u ons tijdschrift “DE GONDE” digitaal wenst te ontvangen, betaalt u
minimum € 5,00 en bezorgt ons zijn/haar e-mail adres
met vriendelijke groeten
Erfgoed De Gonde Vzw

Inschrijvingsformulier

o Gewoon abonnement
o Steunend abonnement
o Digitaal abonnement

€ 10,00
€ 15,00
€ 05,00

Naam:

Voornaam:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:
Land:
E-mail:

Gemeente

Bus:

Interessante websites
http://www.directorybelgianphotographers.be
http://spoorzoeker.petereyckerman.be
www.avotaynu.com
Digitale historische kranten: https://familiegeschiedenis.be
https://www.antwerpen.be/nl/info.... Vreemdelingendossiers online negentiende-eeuw
https://search.arch.be
www.ontdekjouwverhaal.nl
users.telenet.be/merelbekestamboom
nieuws van de groote oorlog : www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be
Erfgoedbibliotheek Henri Concience
Lijst der Vlaamse Frontblaadjes
Boek: onze helden gesneuveld voor het vaderland
Oude kranten:
Gazette van Brugge * De Gentenaer * Het handelsblad
De klok
Gazette van Moline
Zieikzeesche nieuwsbode
http://historischekranten.be
www.delpher.nl
Computer programma’s
Lagacy
www.bkwin.com
Meer dan 1000 Affiches uit WO I online bij het Rijksarchief
http://www.arch.be/lists/lt.php?id=eRhVBgUNGGfuraelbaa
Militieregister
https://probat.west-vlaanderen.be/uitgebreidzoeken/default.aspx.militieregister”plaats”
plaats is meestal geboorte of woonplaats
bronnen online: parochieregisters, burgerlijke stand, oude kadasterplannen:
www.search.arch.be
http://www.lillechatellinie.fr/cms/index.php?xtyp=Aεtinit=c
De Gaverstreke online: http://users.telenet.be/degaverstreke
http://www.hkwestvlaanderen.be
Ingemaakt Erfgoed: https://soundcloud.com/user-999404333

Vragen en antwoorden
Vraag van één van onze lezers
Oproep aan mede STAM 3 gebruikers
Ik werk al enkele jaren met het Stamboom programma STAM 3
Kan ik STAM 3 gebruiken met Windows 10 MS Office 2013 en MS Office 2016
Een nieuwe computer dringt zich op, en via deze vraag hoop ik meer info over STAM programma te
verkrijgen

Links

Heemkundige en Historische Kring
Wondelgem

Gezocht
(door Marina Buysse)

Medewerker worden bij Erfgoed De Gonde Vzw?
Je wilt je kennis en ervaringen bij het zoeken naar je voorouders of het opmaken van jouw familiegeschiedenis delen met
onze bezoekers. Je zou graag bij onze enthousiaste ploeg medewerkers komen
versterken? Contacteer ons dan via WGMvzw2012@gmail.com

Je hebt vrije tijd maar je bent nog op zoek naar een plaats waar je die vrije tijd kan invullen en die
u vooral veel voldoening kan geven!
Dan ben je bij onze vereniging aan het juiste adres!
Wordt vrijwillige medewerker binnen onze vereniging?
Erfgoed De Gonde Vzw, is een vereniging met ambitie en daar is altijd veel werk te verzetten.
Daarom zijn personen die zich aangesproken voelen om vrijwilligerswerk te doen steeds welkom
om ons een handje toe te steken dit kan binnen onze diverse werkgroepen
Erfgoed De Gonde vzw plaatst daarom . . . .
onderstaande vacature
Werkgroep ‘Heemkunde’
Onthaal bezoekers tijdens onze openingsuren:
• Registreren nieuwe bezoekers
• Wegwijs maken, plaats waar alle tijdschriften, boeken, enz… te vinden zijn in onze leeszaal
• Verzamelen, inventariseren, vastleggen en het levendig houden van Melse en Gontrodse
personalia, gebruiken, leefwijzen (vb. uit het oog verloren activiteiten, paardenjaarmarkt
Melle)
• Schrijven van artikels voor ons tijdschrift
Werkgroep ‘Genealogie’
Hulp bieden aan bezoekers:
• Terwijl je aan jouw eigen stamboom of familiegeschiedenis werkt kan je
• hen wegwijs maken naar bronnen in onze leeszaal
• die beginnen aan hun stamboom of hun familiegeschiedenis willen schrijven
• Inventariseren van genealogisch bronmateriaal
• Publiceren van interessante genealogische gegevens
• Necrologie: indexeren, beheren, scannen, klasseren van bidprentjes, rouwbrieven,
krantenberichten
• Necrologie: invoeren van gegevens
• Bronnen zoals oude registers, documenten bewerken voor publicatie

Werkgroep ‘Beeldmateriaal’
Onze collecties: foto’s, communieprentjes, geboortekaartjes, enz.…
verzamelen, archiveren, digitaliseren, beheren, foto reportages maken

Werkgroep ‘Tentoonstellingen’
Het plannen en uitdenken van thema’s voor tentoonstellingen. Informatie verzamelen hierover. En
de tentoonstelling helpen opbouwen
Werkgroep ‘Activiteiten’
Samenstellen van onze activiteitenkalender. Volgens een vast stramien organiseren wij jaarlijks
terugkerende activiteiten, gekoppeld aan jonge, frisse en nieuwe ideeën (nl.: één hiervan “Melse
Feesten”) Tevens streven we ernaar om een grote en doelgerichte variatie in onze activiteiten aan
te brengen (vb. Museum en Erfgoed)
Werkgroep ‘Museum’
Je werkt graag met de computer, bent geïnteresseerd in de geschiedenis van Melle en Gontrode
• Registreren, conserveren, plaats geven van binnengekomen materiaal voor het Museum, in
het museum of in depot
• Fotograferen en digitaliseren van objecten (artefacten)
• Inventariseren

Interesse? Zin om een steentje bij te dragen? Er is binnen onze vereniging nog
heel wat plaats voor nieuwe handen, frisse ideeën! Vrijwillige medewerkers met
een hart voor heemkunde, familiegeschiedenis, genealogie het verenigingsleven in
Melle-Gontrode altijd WELKOM

Breng eens een bezoek aan
Erfgoed De Gonde Vzw
Brusselsesteenweg 393
9090 Melle
Of

neem eens contact met ons op: wgmvzw2012@gmail.com
tel: 09 369 83 87
neem ook een kijkje op onze website:

www.erfgoedmelle.be

Breng eens een bezoek aan Erfgoed De Gonde
Naast de gemeentelijke basisschool
Schuin tegenover Brouwerij Huyghe
De heemkundige & genealogische werking van uw gemeente Melle en Gontrode
Ons Museum kan je bezoeken op afspraak
De leeszaal is voor iedereen gratis toegankelijk
aan het Gemeentelijk Museum, archief en documentatiecentrum
De Heemkundige en Genealogische Werkgroepen in uw gemeente Melle
U kan er terecht voor opzoekingen; heemkundige en genealogische, raadpleeg
onze talrijke heemkundige tijdschriften, de geschiedenis van uw gemeente Melle
en Gontrode, streekwerken en publicaties, hulp bij uw opzoekingen,
“ Erfgoed De Gonde Vzw “
Brusselsesteenweg 393
9090 Melle

We houden eraan u op de hoogte brengen van
eventuele wijzigingen!!

Nieuwsflits is een elektronisch berichtenblad van de Werkgroep Genealogie 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.

Verantwoordelijke uitgever: Luc De Ruyver.
Werkten mee aan de realisatie van dit nummer: Luc De Ruyver, Magda De
Nys, Jan Olsen, Marina Buysse

