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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.
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Nieuwe publicaties
Erfgoed De Gonde vzw
werkgroep genealogie

Vosselare (Sint-Eligius-parochie)
Dopen-Trouwen-Begrafenissen 1658-1802
door Johan De Baets
PR.071.G

nis 4L7A

Onze vrijwilligers zijn tevens dagelijks in de weer voor de digitalisatie van
de parochieregisters.
Op dit ogenblik bewerken zij:
*de parochieregisters van: Assenede, Vurste
*de volkstelling Wetteren 1796

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 erfgoeddegonde@gmail.com
Zend uw foto’s mee enkel opgemaakt in een JPEG en NIET in PDF
Iedere auteur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn bijdrage
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Een rapport over de beeldhouwers
Achille Alphonse
° Brugge 1853 † Gent 1941
en
Achiel Eugène Gustave
° Brugge 1873 † Gent 1957

LEYS
door Gilbert Vande Velde
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De beeldhouwers LEYS
LEYS Achiel Eugène Gustave ° Brugge 1873 - † Gent 1957
LEYS, Achille Alphonse ° Brugge 1853 - † Gent 1941

Toen ik een verzameling bidprentjes van mijn moeder erfde, wist ik niet dat dit zoveel
inpakt zou hebben. Door een naamsverwarring bij twee bidprentjes rolde ik in de wereld
van de genealogie. Het resultaat was een rapport over de families Van Hullebusch-Van
Den Abeele – Mestdagh, een onderzoek van emigranten die vanuit Antwerpen naar
Amerika vertrokken, een bezoek in Melle van familie uit Canada, Vancouver Island, met
de uitnodiging dat we daar steeds welkom zouden zijn... Sinds eergisteren komt daar de
start van een nieuw project bij over twee markante personen: Achiel Eugène Gustave
Leys en Achille Alphonse Leys. De naam van deze laatste nam in onze stamboom al jaren
een rustige plaats in. Als bijschrift had ik volgens zijn geboorteakte onschuldig
genoteerd: ‘beeldhouwer’.
In een helder moment ging ik eergisteren snuisteren op het internet of zijn naam iets te
betekenen had in de wereld van kunstenaars. Groot was mijn verwondering :
onmiddellijk twee maal bingo.
Op de site ‘Inventaris van Onroerend Erfgoed’ lees ik dat Achille Alphonse Leys en zoon
Achiel Eugène Gustave Leys kunstwerken nagelaten hebben in het Gentse en in NoordFrankrijk. Op een andere site lees ik dat er een beeld staat op de Sint-Michielsbrug in
Gent, een plaats waar ik nog steeds vaak voorbij kom. Het kunstwerk ‘Sint-Michiel
verplet den Draak’ dat verwerkt is in de borstwering en verlichting van de brug had ik nog
nooit opgemerkt. Misschien ook logisch, want je moet het weten en naar boven kijken.
In de Van Ryhovenlaan is het oorlogsmonument voor WOI en WOII ook van hun hand,
met de melding dat het niet duidelijk toe te schrijven is aan vader of zoon.
Ik heb het gevoel er goed aan te doen hun genealogische achtergrond onder de loep te
nemen en dusdanig een klein voorzetje te geven aan iemand die hiaten of twijfels in hun
biografie wil uitdiepen. Natuurlijk is het ook fijn deze twee personen te mogen
opnemen in onze stamboom.
Waar situeren zich de beeldhouwers-kunstenaars zich? Door Philomena-Brigitta
Vandevelde’s huwelijk met Leonard Joseph Oscar Leys, - nog een zoon – is er een directe
lijn naar vader Achille Alphonse Leys. Enerzijds geniet Leonard niet de faam van zijn
broer en zijn vader. Anderzijds behoort Philomena-Brigitta niet tot onze directe
mannelijke afstamming, maar zij sluit wel aan bij de tak van onze voorouder Carolus
Ludovicus Vandevelde.
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De Sint-Michielsbrug te Gent

De bidprentjes van respectievelijk Philomena-Brigitta VANDEVELDE, gehuwd met Leonard-Joseph LEYS
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Op zoek naar de grootouders van Achille Alfons Leys (12) sr.

Toelichting
De cijfers tussen haakjes in dit rapport verwijzen naar bovenstaande kwartierstaat. De
beeldhouwer Achiel Eugène Gustave Leys duikt in de kwartierstaat niet op, omdat hij
geen directe lijn vormt in onze stamboom. Hij is wel de broer van Leonard Joseph Oscar
Leys (6) x Brigitta-Philomena Vandevelde (7) die door haar huwelijk naar schoonvaderbeeldhouwer Achille Alphonse Leys (12) voert.
Dit rapport heb ik meerdere keren herschreven. Ik worstelde met de vragen : ‘met wie
moet ik voor de duidelijkheid beginnen? en ‘hoe toon ik die verwantschap met onze
stamboom aan?’ Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt en begin met een summiere
schets over de voorouders van vader Achille Alphonse Leys (12). Door de chronologie te
volgen, blijft het overzicht duidelijk. Zowel in kunstcatalogi als in burgerlijke akten zijn de
voornamen van vader en zoon verwarrend en worden soms door elkaar gehaald. Daarom
gebruik ik het nummer van de kwartierstaat of de extensie senior voor vader. Junior geef
ik aan de zoon Achiel Eugène Gustave. De naamsverwarring is nihil bij de tweede zoon:
Leonard Joseph Oscar (6), waarover na dieper onderzoek voor dit rapport in de
kunstwereld misschien ten onrechte niets vermeld wordt.
Martinus Leys (48) en Marie De Clercq (49) zijn de grootouders van Achille Alfons Leys
(12) sr.
Gelukkig heb ik destijds vele akten via zoekakten.nl gekopieerd. Voor de herbevestiging
van die vroeger opgezochte akten, sta ik voor een probleem : Zoekakten.nl bestaat niet
meer en ik heb geen toegang meer tot Family Search. Het laatste euvel is intussen in
orde gebracht, maar in het RA bots ik op een muur. De geboorten in Brugge van het jaar
1815 zijn nog niet gedigitaliseerd of het register is verloren gegaan. Ik sta voor dezelfde
deur om hun huwelijksakte en overlijdensaken terug te vinden. Net de jaargangen die ik
nodig heb ontbreken.
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De geboorteakte van zijn vader: Augustus Medardus Leys, °20 jul 1814 te Brugge

Uit deze geboorteakte verneem ik dat Martinus Leys (48) de grootvader is van Achille
Alphons (12). Martinus is dan 55 jaar, hovenier en x met Maria De Clercq (49). Zijn
grootmoeder is dan 34 jaar, ° in Brugge, 1780. Onderzoek leert me dat het echtpaar nog
een oudere zoon had: Petrus, °Brugge, in 1805.
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Augustus Medardus Leys (24) en Monica Catharina Melis (25) zijn de ouders van Achille
Alphons Leys (12) sr.

De huwelijksakte van Augustus Medardus Leys met Monica Catharina Melis
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De kinderen van het echtpaar Augustus Medardus Leys (24) en Monica Catharina Melis (25)

Geboorteakte van Achille Alphonse Leys (12) ° Brugge, 14 feb 1853
De aangifte gebeurt door zijn vader Augustus Medardus Leys (24). Net zoals zijn vader is hij hovenier,
38 jaar. Hij woont in Brugge in de Peperstraat, nr. 13 en is gehuwd met Monica Melis, °30 mei 1810,
Oostende, eveneens hovenierster.
Getuige 1 Peter Boereboom, meubelmaker, oud 34 jaar en
2 Petrus Bogaert, werker, 37 j. Beiden wonen in Brugge.
Het echtpaar heeft naast Achille Alphonse Leys (12) nog twee oudere kinderen:
- Eugène Leys, ° 29 sep 1844 te Brugge en
- Mathilde Marie Anthonia Leys, °23 maart 1847, Brugge.

Achille Alphonse Leys (12) gehuwd met Marie Louise Van Iseghem (13)

De huwelijksakte van Achille Alphonse Leys en Marie Louise Van Iseghe
- 10 -

Net als zijn vader stond Leonard Joseph Oscar (6) al jaren in onze stamboom en bezat ik een kopie van
zijn geboorteakte. Achille Alphonse Leys deed de aangifte enkele maanden voor zijn huwelijk. Op dat
ogenblik is hij 24 jaar. Hij woont in de Roodestraat, nr. 30 en verklaart in de akte dat hij de vader is. De
moeder van het kind is Maria Louisa Van Iseghem. Van beroep is zij kantwerkster en woont eveneens in
de Roodestraat, nr. 33. Met andere woorden: zij is zijn buurmeisje…
Uit die geboorteakte vernam ik dat hij een onwettig kind is, maar dat zijn toestand geregulariseerd
wordt door het huwelijk met Maria Louise Van Iseghem (13) (zie de opmerking in de marge van zijn
geboorteakte, verderop in dit rapport).
Na de ontdekking dat zijn vader, samen met zijn broer als kunstenaars een zekere faam hadden, ben ik
op zoek gegaan naar de huwelijksakte van zijn ouders. Hierdoor komen er verhelderende feiten naar
boven. Na grondige lezing stel ik vast dat Maria Louisa Van Iseghem ook een onechtelijk kind heeft dat
de voornamen Achiel Eugène Gustave Van Iseghem draagt. In hun huwelijksakte erkennen beide ouders
wederzijds hun kind en wordt hun toestand wettelijk geregulariseerd. Zo verwerft Achiel Eugène
Gustave de familienaam Leys.
Voor de duidelijkheid geef ik hieronder wel de geboorteakte, maar bespreek ik Leonard Joseph Oscar
Leys (6) later, samen met zijn echtgenote.

De geboorteakte van Leonard Joseph Oscar Leys (6)
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De geboorteakte van Achiel Eugène Gustave Van Iseghem
Verder onderzoek wijst uit dat er na hun huwelijk nog een kind geboren wordt: Eugénie Anne Josephe
Leys (°27 jul 1878, Brugge)

De Sint-Michielsbrug werd gebouwd ter gelegenheid van wereldtentoonstelling die in 1913 plaats vond
te Gent . Op de achtergrond het kunstwerk van Achiel Eugène Gustave Leys, verwerkt in de borstwering
en verlichting van de brug

Bronzen wijwatervaatje met het gelaat van
Christus, gemaakt door Achille Leys, Brugge 1873Gent 1953. Brons, 28 cm hoog, gesigneerd op de
voorkant.

‘Sint-Michiel verplet den Draak’, op de Sint-Michielsbrug te Gent, constructie rond 1912.
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Wat is er over beide kunstenaars-beeldhouwers Leys te vinden op het internet?
Buiten mijn foto’s kopieer ik op volgende pagina zonder enige wijziging ‘Inventaris van Onroerend
Erfgoed’ het commentaar dat bij hun namen op het internet staat.
Inventaris van het Onroerend Erfgoed
Beschrijving
Leys, Achiel Eugène (°Brugge 1873 ; +Gent 1957)
Leys, Achilles Alfons (°Brugge 1853 ; +Gent 1941)
Beiden beeldhouwers, vader en zoon. Het is onduidelijk wie van hen het oorlogsmonument aan de Filature Du
Rabot vervaardigde.
Achilles Leys sr. maakte vooral religieuze beelden. Achiel jr. studeerde aan de vakschool en vervolgens aan de
Academie van Gent. Na zijn studies werkte hij eerst in verschillende ateliers voor religieuze kunst, in navolging van
zijn vader. Daarnaast ontwierp hij ook eigen werk. Zo staat er een bronzen 'geharnaste Sint-Michiel die de draak
verplet' op de Sint-Michielsbrug te Gent. Hij ontwierp ook kerk- en grafbeelden, die vooral in Noord-Frankrijk
verspreid zijn. Na WO I vestigde hij zich als zelfstandig beeldhouwer in de Van Akenstraat in Gent.
Bronnen:
Daniel Van Ryssel, Lexicon van Oost-Vlaamse schilders en beeldhouwers 1700-1940, Universiteitsbibliotheek
Gent, http://search.ugent.be/ovk.
Cor Engelen & Mieke Marx, Beeldhouwkunst in België vanaf 1830, reeks Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in
de Provinciën, studia 90, 3 delen, Brussel 2002, p. 1092.

Ontwerper van Oorlogsgedenkteken van de 10de wijk
Dit gedenkteken werd opgericht door buurtbewoners van de dekenij en de wijkafdeling van de NSB (Nationale
Strijders Bond) 10de wijk, ook Bloemekenswijk genoemd. Het is een vrij grote constructie van Belgische blauwe
hardsteen en brons, geplaatst tegen de muur van de zogenaamde 'Filature du Rabot'.

Ik vermoed sterk dat het gedenkteken verplaatst werd voor een supermarkt en appartementsgebouwen op de hoek.. Het staat
enigszins verborgen achter de voet van een schouw, naar schatting 30 m hoog.

Over het oorlogsmonument in de Van
Ryhovenlaan is er twijfel of het werk toe te
schrijven is aan Achille Alphonse sr. of aan Achiel
Eugène Gustave Leys jr.
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Enkele kunstwerken van de beeldhouwers Leys:

Bustes van Astrid en Leopold III. Beeldhouwerken van zijn vader of zoon

.

Zeer misleidend: de kunstenaar tekent met ACHI LEYS.

Een biografische samenvatting van beide kunstenaars
I. Achille Alphonse Leys is geboren op 14 feb 1853 te Brugge. Hij is de zoon van Augustus Medardus en
Monica Catharina Melis. Zijn vader is dan 38 j, °in Brugge en woont in de Peperstraat. Zijn ouders zijn
beide hovenier. Zijn moeder is geboren in Oostende en is 42 jaar.
Achille Alphonse Leys is op 14 mei 1941 te Gent overleden. Hij was 88 jaar oud.
Bij zijn overlijdensakte waren volgende personen getuigen : Marcel Grotaert (°1908), kleinzoon en
Georges Tytgath (°1913)
Adressen :
1878 Esschenboomstraat, B10, Brugge
1896 Scheldstraat, Gent
1941 Bellevuestraat 40, Gent
Achille Alphonse Leys trouwde, 24 jaar oud, op 26-10-1877 in Brugge met Maria Ludovica Van Iseghem,
24 jaar oud. Zijn vader is dan 63 jaar, nog steeds hovenier, maar zijn moeder is nu winkelierster en 67
jaar. Hij is beeldhouwer. Zijn echtgenote is 24 jaar, kantwerkster en geboren in Brugge.
Zijn echtgenote Maria Ludovica Van Iseghem is geboren in Brugge op 18 sep 1853. Haar vader is
Josephus en haar moeder is Marie Mullengier.
Het echtpaar krijgt 3 kinderen :
1. Achille Eugène Gustave Leys, ° op 3 nov 1873 in Brugge
2. Eugénie Anne Josephe Leys, geboren op 27 jul 1878 in Brugge
3. Leonard Joseph Oscar Leys, geboren op 18 mei 1877 te Brugge
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1. Achiel Eugène Gustave Leys is de zoon van Achille Alphonse en Maria Ludovica Van Iseghem.
Het kind wordt gewettigd door het huwelijk van zijn ouders. Daarvoor droeg het de naam van zijn
moeder. (Zie de randbemerking bij zijn geboorteakte).
Hij is overleden te Gent op 5 jan 1957. Hij was 83 jaar oud.
Achiel Eugène Gustave trouwde, 22 jaar oud, op 8 apr 1896 in Gent met Leontina Gulinck, 24 jaar.
Leontina is geboren op 23 sep 1871 in Gent. Zij is de dochter van Jacobus Gulinck en Peaulina Coleta
Vande Casferie.
Leontina Gulinck is overleden te Gent, 88 jaar oud.
Het echtpaar kreeg 2 kinderen:
a. Albertus Achilles Paulus Leys (° 3 aug 1896)
Bij zijn geboorteaangifte waren volgende getuigen aanwezig :
Achille Alphonse Leys (1853-1941) als grootvader langs vaderszijde en
Polydor Gulinck (°1873)
Zijn moeder bevalt thuis.
b. Georges Leys °1904.
2. Eugénie Anne Josephe Leys is geboren op 27-07-1878 in Brugge, dochter van Achille Alphonse Leys
(zie I) en Maria Ludovica Van Iseghem. Eugénie is overleden.
Eugénie was 28 jaar toen ze in Gent op 12 jan 1907 trouwde met Albert Gustave François Grootaert, 27
jaar oud. Albert is geboren te Gent op 2 maa 1879. Hij is overleden.
In 1907 woonden zij te Gent in de Rue des Beguines.
Het echtpaar kreeg een kind:
Marcel Grootaert (°1908). Hij is overleden.
3. Leonard Joseph Oscar Leys. De bespreking werd even uitgesteld, want zijn zus Eugénie Anne
Josephe Leys was chronologisch een jaar later geboren.
Hij is geboren op 18 mei 1877 te Brugge als zoon van Achile Alphonse (zie I) en Maria Ludovica Van
Iseghem. Hij was een onwettig kind en wordt enkele maanden later gewettigd door het huwelijk van
zijn ouders.
Zijn vader is beeldhouwer, 24 jaar, geboren in Brugge en woont in de Roodestraat, 30. Zijn moeder is
kantwerkster en woont in dezelfde straat, 30. (zie kanttekening van de geboorteakte FS akte 486 pag.
321, Brugge overlijdens en geboorten 18776-77) De getuigen bij zijn geboorteaangifte:
Joseph van Iseghem, (°1856) werkman, 21 jaar en Jean Gilbert, werkman,(°1803), 73 jaar.
Leonard Joseph Oscar Leys is overleden te Sint-Amandsberg.
Hij trouwde met Philomena-Brigitta Vandevelde. Zij is geboren op 29 jun 1876 in Sint-Niklaas als
dochter van Carolus Ludovicus Vandevelde en Maria Coleta Van Steeland.
Haar vader Carolus Ludovicus Vandevelde (14) is dan 42 jaar, fabriekswerker, geboren in Sint-Niklaas en
woont in de Truweelstraat. Haar moeder, Maria Coleta Van Steeland (15) is 32 jaar, huishoudster.
Omdat deze voorouders vertrouwde materie voor ons is, ga ik hierop niet dieper in.
Philomena-Brigitta Vandevelde is overleden in Sint-Amandsberg, 70 jaar oud.
Het echtpaar krijgt 1 kind :
Maria Magdalena Leys, geboren op 3 sep 1903 te Gent.
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Hierbij trek ik een streep onder de biografische samenvatting uit respect voor de privacy-voorschriften
en neem ik de draad weer op van pag. 8. Ik verval misschien een klein beetje in herhaling…
Door het huwelijk van Leonard Joseph Oscar met Philomena-Brigitta Vandevelde haakt onze stamboom
zich vast aan de familie Leys. Achille Alphons Leys is de schoonvader van Brigitta en Achiel Eugène
Gustave wordt haar schoonbroer, de twee hoofdpersonages van dit rapport.

Filature du Rabot, Van Ryhovenlaan Gent. Aan de voet van de schouw staat het oorlogsmonument voor
WO I en WOII

De Sint-Michielsbrug te Gent
Dit rapport is een ingekorte versie, geschikt gemaakt voor publicatie.
Mijn dank gaat ook uit naar René De Coster die tal van dalen overbrugde.
Veel leesplezier aan het puzzelwerk!
Melle, 28 maart 2019
gilvandevelde@yahoo.com
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Tijdschriften bevatten een schat aan
informatie die bij het opmaken van uw
stamboom heel nuttig kunnen zijn
Nieuw binnengekomen en vanaf
vandaag beschikbaar voor alle
bezoekers aan de leeszaal van het
documentatiecentrum
door Marina Buysse
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Tijdschriften
“Onze Voorouders” driemaandelijks tijdschrift Familiekunde Vlaanderen Vzw - Regio Tielt, jg.22 nr.1
Thema’s:

*De levenservaringen van Gustave Vlaeminck en zijn
afstammelingen in Argentinië 1889-2018, deel 1

“van niets tot iets”
Cursus Oud Schrift Beginners 2019
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 30 juni 2019. Het cursusgeld houdt in: 6 lessen
en het cursusboek (± 200 bladzijden): 25,00 EUR.
Om verwarring te voorkomen, wordt U vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens
de lessen,
Inschrijven voor bovenvermelde cursus kan enkel & uitsluitend door invullen van
bijgevoegd inschrijvingsformulier
Uw inschrijving is pas geldig vanaf ontvangst van uw betaling
op het bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van:
“Erfgoed De Gonde Vzw, Werkgroep Genealogie”
met vermelding “cursus beginners 2019” 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: erfgoeddegonde@gmail.com
en wordt verzorgd door Dhr. Chris Meerschaut, op onderstaande avonden
DINSDAG 24 09 2019:
Les 1
Periode 1800-1900
*Begin burgerlijke stand
*Republikeinse Kalender
*Romeinse cijfers
*Einde van de parochieregisters als “officiële documenten”
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en

DINSDAG 08 10 2019:
Les 2
Periode 1750-1800
*Begin burgerlijke stand
*Latijn (2de deel) “verkortingen en afkortingen”
DINSDAG 22 10 2019:
Les 3
Periode 1750-1700
*Parochieregisters
*Latijn (3de deel)
DINSDAG 12 11 2019:
Les 4
Oud Nederlands in:
*18de -eeuwse documenten
*Notariële akten
*Lotelingen
DINSDAG 26 11 2019:
Les 5
Oud Nederlands in:
*de Staten van Goed
DINSDAG 10 12 2019:
Les 6
Oud Nederlands in:
*Staten van Goed
*Wettelijke passeringen
*Quoteboeken
*Poortersboeken

Inschrijvingsformulier Cursus Oud Schrift 2019
Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr.

Postcode:

Gemeente:

E-mailadres:
Gsm/Tel:
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Bus:

Schenkingen
Boeken:
Parochiale stratengids van de Gentse Agglomeratie: Michel De Roek – Melle
Rubriek 034 Godsdienst Nis 4R3C Boek nr. 1185

Familiefoto’s Gentbrugge:
Familie Ongenae – Sint-Amandsberg; Freddy Durinck – Gentbrugge;

Geboortekaartjes:

Eric De Keyser; Bart Muylaert - Melle

Huwelijksaankondigingen:
Eric De Keyser - ;

wenst u info over onze
collectie bidprentjes en rouwbrieven e-mail: gd.genealogie.edg@gmail.com t.a.v. coördinator
Francine Eeckhaut

Bidprentjes:
Guido De Munter – Gent; Antoine Verstuyft – Lochristi; Martine Sackx – Sint-Amandsberg; Eric De
Keyser; Heemkring De Vierschaar – Wachtebeke; Familie Ongenae – Sint-Amandsberg; Freddy
Durinck – Gentbrugge; Chantal Sorgeloose; Bart Muylaert – Melle; De Moor; François Franat; G. De
Leu; Raf Vanderhaeghen – Gentbrugge; Gontran Ervynck - Gentbrugge

Communieprentjes:

Freddy Durinck - Gentbrugge

Overlijdensberichten kranten:
Guido De Munter – Gent; Daniel De Vleeshouwer - Semmerzake
Kerk & Leven: Daniel De Vleeshouwer - Semmerzake

Rouwbrieven:

Marina Buysse – Melle; Martine Sackx – Sint-Amandsberg; Eric De Keyser - ; Heemkring De
Vierschaar – Wachtebeke; Chantal Sorgeloose; G. De Leu; Raf Vanderhaeghen – Gentbrugge;
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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
Toegang voor alle bezoeker GRATIS
Gratis Wifi
Sluitingsdagen: Zomervakantie Gesloten van 01 07 2019 t.e.m. 01 09 2019

Erfgoed De Gonde Vzw
voorzitter:
secretaris:
penningmeester:

Marc vanden Daele
Jan Olsen
Marina Buysse

werkgroep genealogie
coördinator: Luc De Ruyver
werkgroep heemkunde
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Erfgoed De Gonde vzw
werkgroep Genealogie en werkgroep Heemkunde Melle

neemt deel aan:

Zomertentoonstelling ‘Terug naar de
schoolbanken’, interactieve tentoonstelling
over het onderwijs in Melle
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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
Tweedehandse boekenverkoop
Zaterdag 6, Zondag 7 en maandag 8 juli 2019
in de leeszaal van het
Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum

Doorlopend van 10u00 tot 18u00
Gratis Toegang

Brusselsesteenweg 393

9090 Melle

Info en contact:
erfgoeddegonde@gmail.com

09 252 26 47
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Onze werkgroep Heemkunde

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

door storting van minimum € 15,00 (gewoon
door storting van minimum € 20,00 (steunend)
Op bankrekeningnummer: IBAN BE48 7370 3628 6127
BIC KREDBEBB
van Erfgoed De Gonde Vzw
Brusselsesteenweg 393
9090 Melle
E-mail: erfgoeddegonde@gmail.com
www.erfgoedmelle.be
coördinator: Daniël Lemmens

•

Indien u ons tijdschrift “DE GONDE” digitaal wenst te ontvangen, betaalt u
minimum € 10,00 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

€ 15,00
€ 20,00
€ 10,00

Naam:

Voornaam:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Gemeente

Land:
E-mail:
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Bus:

Interessante websites
www.search.arch.be
www.belgiumwwii.be
www.cegesoma.be

Links

Heemkundige en Historische Kring Wondelgem
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Gezocht
Vrijwillige 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 erfgoeddegonde@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
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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: erfgoeddegonde@gmail.com
tel: 09 369 83 87
neem ook een kijkje op onze website:
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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: Gilbert vande Velde, Magda
De Nys, Marina Buysse, Bart Muylaert
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