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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 opgemaakt IN een WORD document NIET in PDF aan WGMvzw2012@gmail.com
Iedere auteur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn bijdrage

Beschrijving van de zoektocht naar één van de
voorouders van mijn kleinzoon
Deze zoektocht speelde zich hoofdzakelijk af in Brabant
(door Marc Van Damme)

Carolina MOTTU - vaderlandskind, ouders onbekend?
Bij de opmaak van de stamboom van mijn kleinzoon, kwam ik voor het eerst de term
“vaderlandskind” tegen meer bepaald in de huwelijksakte1 van zijn betovergrootmoeder
Carolina MOTTU.

Ook haar overlijdensakte

2

vermeldt dat haar ouders ongekend waren.

Niettegenstaande haar huwelijksakte vermeldde dat zij een verlaten kind was, hoopte ik aan de
hand van haar geboorteakte toch naar haar ouders terug te vinden. Deze hoop was niet ijdel, want
haar geboorteakte vermeldde dat zij de dochter was van Anna Catharina MOTTU.
Wie was nu deze Anna Catharina? De geboorteakte van Caroline3 leerde dat haar moeder geboren
was in Bets (Geetbets). Was zij overleden in het kraambed: Carolina was immers ingeschreven in
het register van verlaten kinderen van de stad Brussel? De gegevens vermeld in de
overlijdensregisters wezen uit dat dit niet het geval was. Wat was er van Anna Catharina geworden
en wie waren haar ouders

1
2
3

Bron: huwelijksakte Zaventem nr. 3 van 23 april 1833
Bron: overlijdensakte Zaventem nr. 31 van 3 juli 1880
Bron: geboorteakte Brussel nr. 2172 van 29 september 1810

Als eerste stap besloot ik de parochieregisters van Geetbets te raadplegen. Het geluk leek mij toe te
lachen, want ik vond er volgende kinderen van het echtpaar Josephus MOTTU & Helena Jacoba
COENEN.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bartholomeus: °24 augustus 1782
Maria Catharina: °17 oktober 1784 (doopakte nr. 4843)
Bruno BOTTHUE: °27 mei 1787
Maria Catharina: °12 augustus 1789 (doopakte nr. 5017)
Carolina: °13 augustus 1792 (doopakte nr. 5100)
Joannes Anthonius: °26 april 1794

Doopakte nr. 4843
Het gezin BOTTU – COENEN telde twee Maria Catharina’s, doch geen Anna Catharina. Op de vraag of
de oudste dochter overleden was voor 1789 gaven de parochieregisters geen antwoord. Mijn
onderzoek dreigde hier vast te lopen, totdat een collega genealoog mij de tip gaf om de databank
“Zoeken naar personen” van het Rijksarchief te raadplegen.
Via deze databank en verder speurwerk in de akten van de burgerlijke stand, vond ik
achtereenvolgens:
1. Maria Catharina (°1789)
• Moeder van Caroline Marie Françoise MEULENBERGHS (Antwerpen 1822-1822)
• Huwt op 9 januari 1822 te Antwerpen met François MEULENBERGHS (1800-1831)4
• Overlijdt te Antwerpen op 30 december 18325

4
5

Bron: huwelijksakte Antwerpen nr. 7 van 9 januari 1822
Bron: overlijdensakte Antwerpen nr. 2708 van 31 december 1832

2. Carolina (°1792)
• Huwt op 30 september 1813 te Kaggevinne met Joannes NOEMANS6
• Hertrouwd als weduwe van Joannes NOEMANS op 30 januari 1833 te Diest met Florentius
Liekens7
• Overlijdt te Diest op 2 maart 18498

3. Maria Catharina (°1784)
• Huwt9 te Diest op 12 juni 1811 met Joannes Cornelius HENDRICKX (1783-1822)
• Op 5 juni 182410 bevalt zij er van een dochtertje Maria Bottu, dat enkele maanden later te
Tessenderlo overlijdt. Zowel in de geboorteakte als in de overlijdensakte van Maria, wordt
Anna Catharina MOTTU genoemd.
• Op 6 mei 1825 hertrouwt ze als weduwe van Joannes Cornelius HENDRICKX te Diest met
Petrus Joannes VAN GHEEL. In de huwelijksakte11 wordt zij eveneens Anna Catharina
MOTTU genoemd.
• Anna Catharina overlijdt op 31 oktober 1860.

Besluit:
De verschillende aktes uit de burgerlijke stand bewijzen dat Maria Catharina (alias Anna Catharina)
MOTTU, geboren te Geetbets op 17 oktober 1784, de moeder is van Maria MOTTU, geboren te
Brussel op 29 september 1810. Wie de vader is kon niet worden achterhaald.
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Bron: huwelijksakte Kaggevinne nr. 7 van 30 september 1813
Bron: huwelijksakte Diest nr. 2 van 30 januari 1833
Bron: overlijdensakte Diest nr. 43 van 3 maart 1849
Bron: huwelijksakte Diest nr. 17 van 12 juni 1811
Bron: geboorteakte Diest van 8 juni 1824
Bron: huwelijksakte Diest nr. 32 van 6 mei 1825 – Joannes NOEMANS was één van de getuigen

Toch blijven enkele vragen onbeantwoord:
1. Waarom beviel Anna Catharina in het groot hospitaal te Brussel?
2. Waarom stond zij haar dochter af? Was ze teveel verzwakt ten gevolge van een moeilijke
bevalling of …?
3. Waarom deed Pierre Gourland, directeur van het groot hospitaal, de geboorteaangifte?

Bijlage 2:

Een uitzonderlijke overlijdensakte te Kaprijke in 1778
Bron: Leeszaal Documentatie Centrum te Melle, Begrafenis boeken Kaprijke
PR.070.Z04 door Chris Meerschaut

Onze dank aan Roger Demoerloose voor de omzetting van bovenvermelde akte

Transcriptie:

Letterlijke vertaling:

Vloeiende Nederlandse vertaling:

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” driemaandelijks tijdschrift Familiekunde Vlaanderen Regio Meetjesland, jg.31 nr.3
Thema’s:

*De telling van het jaar IV in Lotenhulle
*Dopen van vluchtelingen te Middelburg zomer 1667

“MGOG” Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis & Oudheidkunde te Gent, jg.71
nr.LXXI
Thema’s:

*Het herteleet van Simon van Formelis, Familieruzies,
erfeniskwesties en het huwelijk in 15de-eeuws Gent

“Wij van Zeeland NGV” driemaandelijks tijdschrift Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling
Zeeland, jg.20 nr.1
Thema’s:

*Kwartierstaat van Leendert Jozias Kooijman
*Voorouders komen tot leven, Thomas Cunningham(1554-1623)

“Archeologie-Magazine” jg.2018, nr.4
Thema’s:

*De complexe relatie tussen twee oud Egyptische schriftsoorten

“Scone Jhan” Familietijdschrift, jg.28 nr.103
“Brugse Stam” tweemaandelijks tijdschrift Familiekunde Vlaanderen Regio Brugge, jg.50 nr.5
Thema’s:

*De kaartlayers van geopunt: een unieke informatiebron
*Nuttige links en activiteiten bij de collega’s
*Oefening oud Schrift
*Onderofficieren en soldaten van de compagnie Marechaussee
(29) in West-Vlaanderen van 1814-1830
*Oostkamp Parochieregisters dopen 1797-1808

Heemkundige Kring Haaltert & deelgemeenten, jg.38 nr.3
Thema’s:

*De hoeve van ‘Wiesj’
*Vergeten figuren? Frans Van Impe (1880-1947) alias Delkes
Suëken

“Tijd-Schrift” viermaandelijks tijdschrift Heemkunde en Lokaal-Erfgoedpraktijk in Vlaanderen, jg.8
nr.2
Thema’s:

*Genot:
Hoe de biercultuur in Vlaams-Brabant vorm kreeg in de periode
1880-1940
De tabaksimpost van de Staten van Brabant als verklikker van
tabaksverbruik in het verleden (1694-1794)

“Gerardimontium” tweemaandelijks tijdschrift Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis,
juli-augustus 2018, nr.280
Thema’s:

*Het leven van een Geraardsbergse Kapitein van de Franse
Huzaren 1776-1813
*Gemeenteraadsverkiezingen in Overboelare 1830-1970

Schenkingen
Bidprentjes:
Magda De Nys – Melle, Lucy Boddaert – 9040 Sint-Amandsberg (Gent), Louis Van de Reviere – Sint
Denijs Westrem, Gilbert De Leu, Daniël De vleeshouwer – Semmerzake, anonieme schenking,
Antoine Verstuyft - Lochristi

Boeken:
“Beiaarden en Klokkenspellen in Oost-Vlaanderen”
Nele De Moor – Gent

Cd’s:
Huwelijksaankondigingen:

Overlijdensberichten kranten:
Daniël De Vleeshouwer – Semmerzake,
Kerk & Leven: René De Coster – Wondelgem, Daniel De Vleeshouwer - Semmerzake

Rouwbrieven:
Magda De Nys – Melle, Luc De Ruyver – Laarne / Kalken, Louis Van de Reviere – Sint Denijs
Westrem, Gilbert De Leu, anonieme schenking, Antoine Verstuyft

Geboortekaartjes:
Magda De Nys - Melle

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:
VOS afdeling Melle
Op zondag 30 september 2018

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
Nieuwsbrief nr. 8 – 2018
UITNODIGING
What’s in a picture?
Analyse en datering van oude foto’s en fotocollecties.

Wie zich wat interesseert in het verleden van zijn familie of dorp heeft heus wel enkele oude
fotoportretten liggen. Omdat tekst en uitleg mee het graf ingingen is het niet altijd duidelijk
wanneer de foto werd genomen of wie erop staat. Is dit mijn straat of die verderop? Staat mijn
grootvader hierop of mijn overgrootvader of betovergrootvader? Een goede datering is al een grote
hulp om te bepalen tot welke generatie de persoon behoort. Maar weet je dat je ook andere
boeiende zaken over je voorouders kunt afleiden uit een simpele foto? Peter Eyckerman is
gespecialiseerd in historische fotografie en hij leert je de juiste knepen: oordelen over het gebruikte
foto-procedé, inhoudelijke analyse en identificatie. Wat een beetje Sherlock Homes spelen met oud
fotomateriaal je al niet kan bijbrengen. Kom langs en breng dat album en of die foto met
vraagtekens gerust mee.

Wanneer: vrijdag 28 september 2018 om 19.30 uur
Inkom: gratis
Waar: bibliotheek, Lakenmarkt 9, 8700 Tielt
Begeleiding: Ir. Peter Eyckerman, Spoorzoeker.
Lees meer op http://spoorzoeker.petereyckerman.be

Edm. Sandijck

EECLOO

J. de Lattre & E. Vandewinckel
20. Rue Longue des Violettes
GAND

Familiekunde Vlaanderen regio Tielt hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens
en je recht op privacy. Lees ons privacy beleid op www.fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be
Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, stuur een mailtje naar lneyt@skynet.be

Heemkundige Kring Denderland:

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:

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

Een archiefpublicatie van Wetteren:

Familiekunde Vlaanderen – Regio Meetjesland

“ ’t Sents archief “ Gemeentearchief Sint-Laureins

Bibliotheek Melle

Melle 14-18, Over oorlog, bezetting en
vrede
Tentoonstelling, 29 oktober – 22 november

Dit jaar herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog, exact 100 jaar geleden. De
gemeente organiseerde de voorbije jaren verschillende activiteiten, zoals de deelname aan
het project CommingWorldRememberMe, de toneelvoorstelling ‘Oorlog op blote voeten’, de
herdenking van de gesneuvelde marinefuseliers en de herinrichting van de site van de
bunker langs de rechte ree.
Als laatste activiteit vindt er van 29 oktober tot 22 november een overzichtstentoonstelling
plaats in de bibliotheek. Je komt er van alles te weten over de gebeurtenissen in onze
gemeente in september en oktober 1914 en over de zware bezettingsjaren. Ook de
herdenking van de oorlog komt aan bod. Verschillende Mellenaars leenden stukken uit hun
verzameling uit.
De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zaterdag 27 oktober. Om 10.30 uur
nodigt het gemeentebestuur alle Mellenaars uit voor een lezing in de raadszaal van het
gemeentehuis. Spreker van dienst is Jurgen Sinnesael, Westhoekgids en vrijwilliger bij het
Memorial Museum Passchendaele 1917. Aansluitend gaat er een receptie door in de
bibliotheek, waar iedereen de kans krijgt om een eerste blik op de tentoonstelling te
werpen.
Vanaf 29 oktober is de tentoonstelling dagelijks toegankelijk tijdens de openingsuren van
de bibliotheek.

“Archief Gent”

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
www.geopunt.be

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
De aankoop van 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 t.a.v. Michel De Roek

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.
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