NIEUWSFLITS
Nr. 7 (februari 2013)

Nieuwsflits is een elektronisch berichtenblad uitgaande van de vzw Werkgroep
Genealogie Melle (WGM) en wil iedereen die zich verbonden weet met de werking
van het genealogische luik binnen het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum
te Melle op de hoogte houden van haar activiteiten.
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1- Oude weerspreuken
van onze voorouders voor februari (sprokkelmaand):
Als met Lichtmis het zonneke brandt,
komt er schaarste op het land
Lichtmis donker met regen en slijk,
maakt de boeren rijk.

2- Nieuwjaarsreceptie voor de medewerkers van WGM
Woensdagavond 30 januari kwamen voor de eerste keer bijna 50 vrijwillige medewerkers van
de Werkgroep Genealogie Melle (WGM) vzw en de Heemkundige Vereniging De Gonde samen
met de leden van het Melse college van burgemeester en schepenen in de leeszaal van het
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Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum van Melle. Bij deze gelegenheid werden de
toekomstplannen en projecten toegelicht, waarna iedereen een drankje en een hapje kreeg.
Voorzitter Luc De Ruyver schetste een korte historiek van vzw WGM en legde de werking uit
die er o.a. uit bestaat in het digitaliseren en opmaken van databanken die ter beschikking
komen van de bezoekers.
De vzw WGM verzorgt tevens de dienstverlening van het genealogisch luik in het Gemeentelijk
Archief en Documentatie te Melle. Jean-Pierre Mestdagh toonde hoe alles op computer
opgeslagen en verwerkt wordt.
Deze samenkomst werd mogelijk gemaakt door de sponsoring van de Brouwerij Huyghe, Brood- en
Banketbakkerij De Graeve-Dick uit Melle, alsook van menige private financiële schenkingen, waarvoor onze
hartelijke dank.

3- De polders, deel 2

Autriche Polder (Polderio Aústriaca)
Aan de hand van sommige akten, is het zelfs mogelijk een stukje streekgeschiedenis op te
maken van de plaats waar voorouders woonden en werkten. Zo kunnen wij, vertrekkend
vanuit een doopakte, kennis maken met "onbekende" streken.
Van de "lage landen" weten wij bitter weinig, en ook daar werden er kinderen geboren.
Aangezien er in polders geen kerken waren, gingen onze voorouders naar de parochies in de
omgeving. De landsgrenzen, zoals we die vandaag kennen, bestonden toen nog niet, er waren
alleen parochiegrenzen en deze van de heerlijkheden. Zeeland maakte ook deel uit van het
Graafschap Vlaanderen. Het is dus aan ons omgevende parochies te raadplegen om zo de
doopakten terug te vinden. Dit kan Assenede, Boekhoute, Sas van Gent, of zelfs Watervliet en
andere zijn.
Als wij de volgende doopakte goed lezen, zou men zich kunnen afvragen: wat komt
"Oostenrijk" hier doen, of waar ligt die "poldero Austriaca". Na grondige studie van de streek
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stellen we vast dat familiegeschiedenis, heemkunde en aardrijkskunde onafscheidelijk
verbonden zijn met elkaar. Wij vertrekken op reis vanuit een doopakte uit Boekhoute. Het is
één akte uit zoveel andere als voorbeeld.
1793 geboorte Maria Christina Van Hyfte te Bouchaute

Maria Christina Van hyfte
Anno D(omi)ni 1793 die 22° aprilis
baptizvi
sub conditione mariam christinam van
hyfte filiam petri
joannis ex Bouchaute et joannæ mariæ
vincke ex polderio austriaco conjugum
hic habitantium natam hac mane medio
9æ suscepere adrianus eysebaert et
joanna theresia De Sutter
A Bogaert vicep--- in Bouchaute

in de marge: Maria Christina van Hyfte
In het jaar des Heer 1793 de 22ste april heb
ik gedoopt
onder voorbehoud, Maria Christina van
Hyfte, dochter van Petrus
Joannes uit Boukhaute en Joanna Maria
Vincke uit de Oostenrijkse polder, gehuwd
alhier wonende, geboren deze morgen om
half negen, doopheffers Adrianus Eysebaert
en
Joanna Theresia De Sutter
A. Bogaert, ondserpastoor Boekhoute

Bij het maken van een lijst in verband met de verschillende overstromingen die
enerzijds veroorzaakt werden door stormvloeden (54 in totaal geteld sedert het jaar 838), of
inundaties teweeg gebracht door oorlogen tussen noord en zuid stellen wij vast dat er telkens
vele landbouwgronden en woningen verloren. Dijken
werden gebouwd en door allerlei omstandigheden
werden ze weer beschadigd of afgebroken. Al die
inspanningen, om landbouwgronden terug te winnen
op de zee, gingen verloren, en telkens opnieuw begon
de strijd tegen het water en werden nieuwe dijken
opgebouwd. Wij beperken ons tot onze streek, toen
"de Lage Landen" genoemd.
Steen met een aanduiding van de hoogte van de Stormvloed van
1682 te Goes >>

Niettegenstaande dat de oudste gekende stormvloed reeds
dateerde uit het jaar 838, kunnen wij het niet nalaten deze te vermelden. Vele polders bestonden al
van vóór het tijdperk dat de parochieregisters begonnen (circa 1580). Door de indijking kwamen
gronden ter beschikking voor landbouwbedrijven: "de polders" en "schorren". De benamingen
3

ervan waren soms gebonden aan historisch feiten of personen en die vinden wij dan terug in de
doop-, huwelijks- en overlijdensakten. Ik heb verschillende lijsten opgemaakt: één aan de hand van
stormvloeden en overstromingen en één op naam van de polders met het jaartal van indijking. Aan
de hand van deze lijsten is het mogelijk de woonplaatsen terug te vinden van onze voorouders.
------------------------------Een gedeeltelijk lijst van de verschillende polders uit de vier ambachten, die je kunt vinden in
enkele geboorte- en huwelijks aktes, met ongeveer hun ligging en jaartal van bedijking. Het
gebeurt dat bij nieuwe indijkingen de poldernamen kunnen veranderen of bijgevoegd worden.
Naam polder/waterschap
Aan- en Genderdijke
Albertpolder
Andriespolder
Angelinapolder
Autriche (austriaca) polder
Bakkerspolder
Beoosten- Blijbenoordenpolder
Beoosten- en bewesten
Blijpolder
Blij-bezuidenpolder

Ligging
ten noorden van Sas van Gent
rechts van Assenede
ten noorden van Philippine
ten noord-oosten van Sas van Gent,
aan Westdorpe
boven Assenede
ten noorden van Axel

Jaar
bedijking
1671
1611
1504
1847
1620
1598
1654

ten zuiden van Axel

1634
1698

Bonte polder
Braakmanpolder
Buthpolder

ten zuiden van Axel & rechts van
Zuiddorpe
links van Sluiskil
ten noord Philippine
links ten noorden van Axel

Canisvliet binnen polder

ten zuiden Westdorpe

Canisvliet buiten polder
Capellepolder

rechts van Sas van Gent
naar de naam van St. Janskapel,
verdwenen in de storm van 1377,
boven Axel
Axel

Catharinapolder
Clarapolder
Dekkers
Dekkerspolder
Dijckmeesterpolder
Eendragt
Eglantier
Eugenia
Graaf Jansdijk
Groot-Kieldrecht
Grote Huissens
Grote Isabellapolder
Grote of Oude Albertpolder
Hellegat
Jeronimuspolder
Kapellepolder
Kats
Klein Juffrouw polder

Zuid Sluiskil
ten noorden van Boekhoute en links
van Philippine
ten noorden van Axel
ten noorden van Sas van Gent
Kieldrecht
Boekhoutse haven
tussen Philippine en Sas van Gent
links van Watervliet
rechts boven Boekhoute
Watervliet
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1887
1952
1300-1595
1606-1609
1652-1787
1794-1808
1652
1595-1614
1846
1651
1906
1934
1470
1777-1808
1648
1846
1492
1653-16801701-1750
1695
1794
1500
1649
1501
1494-1614
1613

Kleine Huissens
Kleine Stellepolder
Kloosterpolders
Koegorsschorre
Kreke
Langhepolder (huidige
Mariapolder
Laureinspolder
Lievens
Lippens
Maldegemse polder
Margaretha
Moerbekepolder (B)
Moerspui
Mosselpolder
Nieuw Eglantier
Nieuw Othene
Nieuw Papeschor
Nieuwpolder
Nieuwe Karnemelkpolder
Nieuwe Zevenaarpolder
Noord bij Neuzen
Noordpolder
Orangenpolder
Oud Beoosten Blijbezuidenpolder
Oude Eglantier
Oude Karnemelk
Oude Papeschorpolder
Oude Zeveraar

ten noorden van Boekhoute en links
van Philippine
links van Sas van Gent

boven Assenede
ten noorden rechts van Boekhoute
Canisvliet
Middelburg
rechts van Overslag (NL & B)
Zuiddorpe
ten noorden van Boekhoute en links
van Philippine
ten noorden van Axel
rechts van Terneuzen
bij Sas van Gent
tussen Overslag & Koewacht (NL)
tussen Sluiskil en Axel
ten noorden van Axel
Biervliet
ten zuiden Axel
Rieden
ten zuiden van Sluiskil

Overslagpolder (B)
Pennemanspolder
Philipinnepolder

rechts van Overslag (NL)
boven Assenede
ten noorden en rechts Boekhoute

Poelpolder
Posthoornpolder
Pouckepolder
Prosperpolder
Rieden
Roodepolder
Salegempolder
Ser Lippens

ten zuiden van Sas van Gent
links van Philippine
ten noorden van Axel
boven Kieldrecht
Rieden
boven Assenede
Vrasene

Seydlitz polder
Sint Andriespolder
Sint Barbarapolders
Sint-Albertuspolder

rechts van Philippine
links van Sas van Gent
Watervliet
ten noorden van Sas van Gent en
tussen Assenede & Philippine
Watervliet

Sint-Anna
Sint-Anthonie
Sint-Barbarapolder
Sint-Bernaerspolder
Sint-Christophepolder

links boven Boekhoute
rechts van Sas van Gent
Watervliet
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1713
1470
1497
1825
1718
1610-1611
1503
1300/1350
1698
1743
1617-1699
1682-1767
1506-1899
1648
1848
1825
1826
1617-1698
1648
1300-1350
1606-1609
1634-1682
1595-1606
1662
1702
1598-160002
1617-1672
1602
1506-1563
1619-1672
1702-1808
1808
1506
1597
1846
1617-1600
1555-1565
1618-1682
1715-1808
1856
1504
1612
1300-1638
1627-1787
1508

Sint-Elooispolder

ten noorden van OverslagMoerbeke
tussen Sas van Gent en Overslag
boven Assenede
Watervliet
Links van Philippine
boven Assenede, ten zuiden van
Philippine
ten zuiden van Axel
links van Axel

Sint-Franciscuspolder
Sint-Janspolder
Sint-Laureinspolder
Sint-Pieterspolder
Sint-Pieterspolder
Smidsschorre polder
Smits Koegorsschorre
Sparks
St.Nicasiuspolder
Stellepolder
Stroperspolder
Van Lijnden
Van-Remoortere polder
Varempépolder

boven Assenede
ten noorden van Philippine
Kemzeke
links van Sluiskil
ten noorden van Overslag (NL)

Verdronken polder (1690)
Vergaert poldera
Visartpolder
Visschers

ten zuiden van Philippine
rechts van Philippine
links van Sluiskil
ten noorden van Axel

Wildelanden

Rieden

Willem III
Yzendijkpolder
Zaamslag
Zeven trinités
Zuiddorpe Noorddeel
Zuiddorpe Zuiddeel
Zuiddorpepolder
Zuid-Westenrijkpolder

Ijzendijk (NL)

Zuiddorpe (NL)
Zuiddorpe (NL)
Zuiddorpe (NL)
links van Sluiskil

De polders rond Watervliet en Sint-Laureins.
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1617-1699
1634
1507-1509

1633
1825
1850
1300-1638
1505-1519
1868
1876
1851
1617-1672
1682-1698
1690-1848
1884
1859
1300-15951606
1600-1617
1784-1794
1861
1423
1649-1650
1300-15861617
1634-1683
1634-1698
1682

Geraadpleegde bronnen:
“Over den Vier Ambachten 750 jaar Keure, 500 jaar Graaf Jansdijk”, door De Kraker A.,
van Royen H. en De Smet M.
“Gebundelde inventaris van de archieven van de polders en waterschappen van het
voormalige Waterschap Axeler Ambacht 1595-1965”, door Hollestelle L. M.
Aanbevolen bronnen over de polders in heemkundige tijdschriften
De twee ambachten, 1275 jaar Assenede: een verjaardag die er geen is… (jaargang 7
nr. 1, januari 1999, blz. 14)
De twee ambachten, De Asseneedse polders, 16de en 17de eeuwse bedijkingswerken in
het Assenederambacht (jaargang 7 nr. 1, januari 1999, blz. 50)
De twee ambachten, Assenede tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) (jaargang
7, nr. 1, januari 1999, blz.78)
De twee ambachten, Unieke vondst in Boekhoutse Kapellepolder (jaargang 7 nr. 1,
januari 2002-2, blz. 51)
De twee ambachten, Staten van Goed van de Heerlijkheid St. Albert (jaargang 15 nr. 2,
oktober 2007, blz. 82)
Appeltjes van het Meetjesland, De zomeruitstap te Bassevelde, tussen polder en
zandstreek (1993, nr. 44, blz. 233-234)
Appeltjes van het Meetjesland, Brandende polders. Het tragische oorlogsverhaal van de
bevrijding van de Meetjeslandse grenstreek (1994 nr. 45, blz. 252-253)
Appeltjes van het Meetjesland, In de marge van de viering. Dr. Edmond Tieleman en de
polders, (1996 nr. 47, blz. 279-281)
Appeltjes van het Meetjesland, De Generalen Vrijen Polder in het Meetjeslandse
Krekengebied (1998 nr. 49, blz. 183-234)
Het Land van Beveren, Aan de poort van de polder huisden de felle mannen uit de
"Donkerstraat", (1979/1, blz. 25)
Het Land van Beveren, Turfsteken, een oud volksgebruik (1979/3, blz. 86)
Het Land van Beveren, Zin en onzin over de Donkerstraat, (1979/3, blz. 98)
Het Land van Beveren, Werknemers in dienst van het doorluchtige huis van Arenberg in
de polders van het land van Beveren (1993/3, blz. 106)
Het Land van Beveren, Wanneer de Nieuw-Arenbergpolder bewerken en bezaaien?
(1996/1 blz. 23)
Het Land van Beveren, Reactie op de redactie, niet Prosperpolder maar wel
Hedwigepolder, (2004/3, blz. 152)
Het Land van Beveren, Prosperpolder in beeld (2008/4, blz. 247)
Heemkundige Kring Dronghine, De eerste poldermolen stond in Drongen, (2007, blz.
145-164)
Ons Heem, Over polders en dijken (1960/1)
d'Euzie, (Stekene), 75 jaar Polder Sinaai-Daknam. Een historisch overzicht, (2003/4,
blz. 80)
Toerisme in Oost-VLaanderen, Bassevelde, pittoreske poldergemeente, (1963/3, blz.
64)
Toerisme in Oost-VLaanderen: Polders en Kreken in het Meetjesland, (1982/1, blz. 9)
Heemkundige Kring Wissekerke, Grondeigendom van de oude parochie: De heerlijkheid
Priesteragiedam (1992/3, blz. 101)
Heemkundige Kring Wissekerke,: Plaatsnamen in Bazelpolders, deel 1 (1992/3, blz. 74)
Heemkundige Kring Wissekerke, Plaatsnamen in Bazelpolders, deel 2 (1993/1, blz. 2)
Heemkundige Kring Wissekerke,: Plaatsnamen in Bazelpolders, deel 3 (1993/2, blz. 38)
Heemkundige Kring Wissekerke, Plaatsnamen in Bazelpolders, deel 4, (1993/3, blz. 74)
Heemkundige Kring Wissekerke, Plaatsnamen in Bazelpolders, deel 5, (1993/4, blz.
111)
Heemkundige Kring Wissekerke, Onze polders (1994/2, blz. 51)
Contactblad, Verbond van de kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen, Gouw OostVlaanderen, Van Polders en Landlieden, (jaargang 23 nr.1, 1999, blz. 11)
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4- De cursus Stamboomonderzoek
De Werkgroep Genealogie Melle vzw organiseert, zoals elk jaar, een cursus
stamboekonderzoek voor beginnende vorsers.
Deze cursus handelt o.a. over volgende onderwerpen:
-nummering en benoeming van voorouders
-de verschillende tijdrekeningen
-te raadplegen documenten en bronnen
-interpretatie van de burgerlijke stand, gemeentelijke documenten
-interpretatie van de doop-, huwelijks- en overlijdensakten 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 en 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 Archief en Documentatiecentrum te Melle, Brusselsesteenweg 393,
op:
Les 1: woensdag 10 april 2013
Les 2: woensdag 17 april 2013
Les 3: dinsdag 23 april 2013
Les 4: dinsdag 30 april 2013
Aanvang: telkens om 20 uur stipt!
Waar: de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg
393 te 9090 Melle
Info: 09.252.26.47 of museum.melle@skynet.be
Inschrijving: uitsluitend door overschrijving van 25 EUR (cursusmateriaal is hierbij
inbegrepen) op de bankrekening van de Werkgroep Genealogie Melle vzw: BE48 7370 3628
6127,met vermelding “cursus stamboom 2013”, dit vóór 31 maart 2013
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5- 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 voor de extra financiële steun van onze schenkers.
Hartelijke dank voor de volgende schenkingen aan het Gemeentelijk Archief
en Documentatiecentrum:
Doodsprentjes en doodsbrieven:
Daniel De Vleeschouwer (Semmerzake), Felix De Lange (Sint-Amandsberg), de erfgenamen
van de pastoor van Gontrode, Luc De Ruyver (Kalken), Paul Huys (Drongen) en Ronny Van der
Sypt (Wetteren)

Parochiebladen: Daniel De Vleeschouwer (Semmerzake), Felix De Lange (SintAmandsberg) en Marina Buysse (Wetteren)
Necrologie: Daniel De Vleeschouwer (Semmerzake), Jean-Pierre Mestdagh (Melle), Nele De
Moor (Gent), Paul Huys (Drongen) en Xavier De Schryver (Destelbergen)

Niettegenstaande deze “Nieuwsflits” gratis wordt verspreid via e-mail zijn alle
geldelijke giften welkom, dit als steun om o.a. de kosten van de aankoop van nieuwe
boeken etc. ten behoeve van de vorsers te kunnen dekken. U kunt overschrijven op
het rekeningnummer BE48 7370 3628 6127 (BIC: KREDBEBB) van “vzw Werkgroep
Genealogie Melle”, 9090 Melle, met de vermelding “steun”.
Onze welgemeende dank hiervoor bij voorbaat.”

6- Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
Boeken:
"De familie De Ruyver rond Wetteren, de nakomelingen van Frans en Catharina
De Ruyver in Overmere en van Jan en Joos De Ruyver in Bottelare", door Luc
De Ruyver uit Kalken.
"Ontstaan en evolutie van de breigoedfabrieken Safti Triconorma", door Piet
Cassiman, geschonken door de Archiefdienst Wetteren bij de viering van hun 5jarig bestaan.
"Kerkdiefstal met inbraak te Vosselare (1791)”, door Dr. Paul Huys uit Drongen.
"De herberg De Spaanse Kauwe en de Heerlijkheid ter Leyestraete in Zeveren
(16e-19e eeuw)", door Dr. Paul Huys uit Drongen.
"De houten windmolen van Zeveren (17e-19e eeuw)", door Dr. Paul Huys uit
Drongen.
"De Deinse familie Ressely in de 18e eeuw", door Dr. Paul Huys uit Drongen.
"Gezinshoofden te Grammene in 1685", door Dr. Paul Huys uit Drongen.
"Vroedvrouwen en de nooddoopsels in Gottem in de 18e eeuw", door Dr. Paul
Huys uit Drongen.
"Charles-Philippe Martens, Deins notaris, schepen en hoogballjuw", door Dr.
Paul Huys uit Drongen.
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"De Fransen in Deinze (1794-1795) - een veelluik", door Dr. Paul Huys uit
Drongen.
"Capabel om te wercken…, arbeidsgeschikte mannen (16-40 jaar) in enkele
dorpen rond anno 1745”, door Dr. Paul Huys uit Drongen.
"De poorterij van Deinze in de zestiende eeuw (1494-1565)”, door Dr. Paul
Huys uit Drongen.
"Een Deinse baljuwrekening (1377-1379) als spiegeling van het dagelijks
leven", door Dr. Paul Huys uit Drongen.
"Over de boekenverzameling van een Deinse bretellenfabrikant, (Veiling Octave
Goeminne 1909)” , door Dr. Paul Huys uit Drongen.

7- Publicaties van bronbewerkingen door eigen auteurs
Boeken:
Zaffelare (OLV en Heilige Petrusparochie) 1615-1796, door Freddy Eeckhout
Hier worden de dopen alfabetisch weergegeven op naam van de geborene met
vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en doopheffers.
Ook interessante opmerkingen worden weergegeven. In totaal 10.620 dopen werden
verwerkt op 450 p.. Dit werk kost 32,00 Euro.
Laarne staten van goed 1657-1679, door Marcel Meys
Deze publicatie is het vervolg op de staten van goed van Laarne (1584-1657). De
auteur heeft opnieuw 191 staten van goed en wezenrekeningen verwerkt en de meest
interessante informatie weergegeven. Naast de gezinssamenstelling, de aanstelling
van de voogden en de vermelding van de geërfde en verworven eigendommen en
gepachte gronden worden ook vee, alaam, meubilair en contant geld vermeld. Door
de vermelding van de baten en schulden krijgen we bovendien een goed beeld van de
leefsituatie en de welstand van onze voorouders in Laarne. Achteraan wordt een
glossarium gegeven en een alfabetische klapper op naam van de man en de vrouw.
Dit werk telt 217 p. en kost 20,00 Euro.
Nieuwe cd's :
- Zaffelare (OLV en Heilige Petrus-parochie) : dopen (1615-1796), trouwen (16151797) en begrafenissen (1615-1802)
- Zeveneken (Sint-Eligiusparochie) : dopen, trouwen en begrafenissen (1612-1796)
- Zeveneken (Sint-Eligiusparochie) : dopen, trouwen en begrafenissen (1796-1915)

8- Prachtig fotoboek van Melle: "Vroeger en nu"
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Op 12/12/12 stelde de gemeente Melle een nieuw fotoboek over het verleden en het
heden van onze gemeente voor aan een talrijk opgekomen publiek. Deze prachtige
uitgave kunt u zich aanschaffen voor slechts 20 euro, dit in het Gemeentelijk Archief
en Documentatiecentrum te Melle, Brusselsesteenweg 393. De openingsdagen en uren vindt u verderop in deze Nieuwsflits.
Eveneens op het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te Melle.

9- Wij bevelen u volgende initiatieven aan

plaats: "Blauwe Zaal" van het Liberaal Archief, Kramersplein 23, Gent, 20-22 uur
Maandag 4 maart 2013 (20u):
“Dominus vobiscum” door Marc De Bie, auteur en voordrachtgever
Dominus Vobiscum gaat over het rijke en vaak vrolijke Roomse leven in het begin van de
tweede helft van de twintigste eeuw, toen de katholieke kerk nog alomtegenwoordig was. De
tijd van wijwatervaatjes, schapulieren en volle aflaten. Van vasten,
vlees derven en de zonde van onkuisheid. Van vespers,
hosannaboekjes en de litanie van alle heiligen. Van missiepreken,
portionkelen en pastoorsmeiden. Van de confrérie van het Heilig
Sacrament, van bedevaarten tégen de stuipen en vóór een lief. De
tijd van "God ziet mij, hier vloekt men niet". Maar evengoed van
"God schept de dag, ik ga erdoor".
Marc De Bie (°1939) is bediende op rust bij de Nationale Bank van
België en behaalde het graduaat bibliotheekwetenschappen. Hij
debuteerde als auteur van cursiefjes. Schakelde over op toneel.
Zijn
stukken
werden
herhaaldelijk
bekroond
en
bijna
vijftienhonderd keer door beroeps- en vrijetijdsgezelschappen
opgevoerd, en zelfs meermaals bewerkt voor televisie. Hij geeft
sinds 1993 voordrachten, vooral over het Belgisch en Nederlands
vorstenhuis.

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

Wat: Voordracht: De Religieuse Driehoek te Gent
Wanneer: donderdag 14 februari 2013 om 20 uur
Waar: Convent Begga, Groot Begijnhof 15 Sint-Amandsberg
De religieuse driehoek
of de ‘rive gauche’ van de Leie te Gent
door Raymond Van Wassenhove o.p.
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Deze wijk is als volgt te omschrijven: De Leie vanaf de Coupure, ze volgen tot aan de oude
vismijn, waar het Lievekanaal begint; tot aan het Rabot en verder de Begijnhoflaan tot aan de
Contributiestraat naar de Coupure. Zo komen we terug aan de Leie nabij de Bijloke.
Daar waar kerken, kapellen, kloosters en klinieken, zij aan zij de gelederen sluiten, met ca.
100 religieuze sites.
Een wijk waarin sinds de middeleeuwen tot nu religieus leven, zorg voor mensen en onderwijs
nog steeds aanwezig zijn. Waar in de vroege 19de eeuw ook de befaamde Floraliën ontstonden.
Een conferentie met kaarten, plannen en beelden

10- Openingsdagen en -uren
Onze vaste medewerkers staan in de mate van het mogelijke steeds tot uw dienst in
de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, dit tijdens
volgende openingsuren:
maandag 8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
dinsdag
8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
woensdag 8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
elke tweede en vierde zaterdag van de maand 9u tot 12 u
Gesloten op donderdag, vrijdag, 1ste en 3de zaterdag van de maand, zon- en
feestdagen, alsook tijdens de maanden juli en augustus.
SLUITINGSDAGEN VAN DE LEESZAAL VAN HET
GEMEENTELIJK ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM TE MELLE VOOR HET
JAAR 2013
-maandag 1 april (Paasmaandag)
-woensdag 1 mei (feest van de arbeid)
-zaterdag 11 mei (n.a.v. Hemelvaartdag)
- maandag 20 mei (tweede Pinksterdag)
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-geheel de maanden juli en augustus
-zaterdag 9 november t.e.m. maandag 11 november (n.a.v. de Wapenstilstand)
-dinsdag 24 december 2013 t.e.m. zondag 5 januari 2014 (kerst- en
nieuwjaarsperiode)
Het documentatiecentrum wordt enkel op de tweede en de vierde zaterdag
van de maand opengehouden, dit in de voormiddag van 9 tot 12 uur.

11- Met dank voor de steun voor onze nieuwjaarsreceptie.

Brouwerij Huyghe,
Brusselsesteenweg
Geraardsbergsesteenweg
te Melle

Wij willen u verder op de hoogte houden van de werking van
het documentatiecentrum, van onze activiteiten en
publicaties; wanneer u in de toekomst geen Nieuwsflits meer
wenst te ontvangen, mail ons dit: lucderuyver@skynet.be.
Mocht u iemand kennen die geïnteresseerd zou kunnen zijn in
het ontvangen van onze Nieuwsflits, laat ons het betreffend
e-mailadres weten via: xavierdeschryver@telenet.be
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