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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

Wetteren
Volkstelling 1796 Scheldedepartement
door Luc De Ruyver
084-WETTR-002

Rek 4 – D - 6

Onze vrijwilligers zijn steeds in de weer met het digitaliseren van
genealogisch bronnenmateriaal, o.a.; parochieregisters, bidprentjes,
communieprentjes, overlijdensberichten kranten, rouwbrieven, en nog
zoveel meer
Op dit ogenblik bewerken zij:
*de parochieregisters van:
Assenede,
Vurste

-3-

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

PAROCHIEREGISTERS:

FORMULE VOOR HET REGISTREREN VAN HUWELIJKEN
ANNO 1768
(door Roger De Moerloose)
Het parochieregister voor de jaren 1739-1796 van de Sint-Jan-Baptistparochie van Oudecapelle (Oudekapelle Diksmuide) bevat de met de hand overgeschreven formule die bisschop Felix Josephus Hubertus de Wavrans in
zijn pastorale instructie (“instructio pastoralis”) van het jaar 1768 aan al de pastoors en andere geestelijken van zijn
bisdom voorschreef om te volgen bij het inschrijven van de akten van de huwelijken.
(bron: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3MK-RQ4C-J?i=350&cat=154982 image 351 of 445) (filmrol #
008456394)

Felix Josephus De Wavrans was van 1762 tot 1784 de zeventiende en tevens voorlaatste bisschop van het bisdom
Ieper, dat heeft bestaan van 12 mei 1559 tot 15 juli 1801.
Hij was geboren te Doornik op 11 augustus 1717. Hij werd benoemd, vooral op grond van zijn diplomatieke
eigenschappen om geschillen te vermijden, alhoewel hij geen Nederlands kende en wel mondaine neigingen
vertoonde. Bij zijn terugreis van het kuuroord Spa, overleed hij te Brussel op 27 oktober 1784 en werd te Laken
begraven.
Hij liet zijn pastoraal beleid vooral voeren door kanunnik J. B. Van Roo, die de eigenlijke auteur was van de
“instructio pastoralis” (1768), die een nieuw elan diende te geven aan de geloofsbeleving in het bisdom Ieper.

De formule is (hoe kan het ook anders!) opgesteld in het Latijn.
Naar het Nederlands vertaald luidt deze opgelegde formule als volgt:
“ In het jaar des Heren ….. op de ….. dag van de maand ….. na voorafgaande ondertrouw en na het
afroepen van drie of twee of één huwelijksafkondiging(en) (na dispensatie te hebben bekomen van één
of van twee bannen) tussen N. (naam en familienaam van de bruidegom) uit deze parochie (of uit de
parochie N.) ongetrouwde jonge man of weduwnaar van N.N. (naam en familienaam van de overleden
echtgenote), zoon van N.N. (naam en familienaam van de vader) uit deze parochie (of uit de parochie N.)
en N.N. (naam en familienaam van de moeder) uit deze parochie (of uit de parochie N.) enerzijds en
N.N. (naam et familienaam van de bruid) uit deze parochie (of uit de parochie N.) ongetrouwd meisje (of
weduwe van NN. naam en familienaam van de overleden echtgenoot), dochter van N.N. (naam en
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familienaam van de vader) uit deze parochie (of uit de parochie N.) en N.N. (naam et familienaam van de
moeder) uit deze parochie (of uit de parochie N.) anderzijds, met de vereiste toestemming van de
belanghebbenden en gezien geen enkel beletsel aan het licht kwam, heb ik, onderschreven pastoor van
deze parochie (of plaatsvervanger of N.N., priester in opdracht van eerwaarde heer pastoor) hen in het
huwelijk in de Heer verbonden in de aanwezigheid van de getuigen N.N. uit deze parochie (of uit de
parochie N.) en N.N. uit deze parochie (of uit de parochie N. (met naam familienaam en woonplaats van
de getuigen volgens het door het edict van de vorsten vereiste aantal), die met mij, zoals ook met de
trouwers zelf, hebben ondertekend.
Dat dan allen afzonderlijk ondertekenen, maar indien iemand echt niet kan schrijven, dat dan aan de
inschrijving worde toegevoegd dat die persoon heeft verklaard dat hij zijn handtekening niet weet te
zetten.
Ze zullen echter in deze volgorde ondertekenen: 1° de getuigen, 2° de trouwers, en in de derde plaats de
parochiepriester, of diegene die hen in het huwelijk heeft verbonden.
Zo de getuigen bloedverwanten of aanverwanten zijn van de trouwers zelf, dat men aangeve in welke
graad ze elkaar raken.
Zo de trouwers zelf door geestelijke verwantschap aan elkaar verbonden zijn, of bloedverwanten of
aanverwanten zijn in enige verboden graad en daarvoor (zoals zij moesten) dispensatie hebben
bekomen van de paus of van de bisschop, dat een vermelding worde gemaakt in de huwelijksakte zowel
van de bekomen dispensatie en van wie, als van het beletsel of de graad van bloedverwantschap en
aanverwantschap, waarvoor gedispenseerd is geweest.
In het geval evenwel, waarin een onwettig kind door het hierbij gesloten huwelijk moet gewettigd
worden, dat de pastoors in acht nemen wat gezegd is in artikel 145 van de pastorale instructie en in de
formule van de gebruikelijke inschrijving van het huwelijk (voor zover het kind niet uit overspel geboren
is) bijvoegen dat de trouwers voor zich hebben verklaard dat zij het kind N: geboren op de …. dag van de
maand …. van het jaar ….. en gedoopt in de parochie N: als van hen zelf geboren erkennen, en dat zij
gevraagd hebben hun verklaring onderaan hun huwelijksakte in het register in te schrijven en dat zij
eigenhandig zullen ondertekend hebben alles wat reeds door de pastoor zelf zal moeten ondertekend
worden met vermelding van dag maand en jaar
Voor de liefhebbers volgen hier de transcriptie en een facsimile van de tekst:
“formula pro inscribendis matrimoniorum actis, quam illustr(issimus) D(ominus) Felix Josephus Hubertus de
Wavrans omnibus pastoribus etca suæ diœsesis sequendam præcipit in inst(r)uctione sua pastorali edita anno
d(omin)i 1768.
Anno Domini ….. die ….. mensis ….. præmissis sponsalibus et proclamatis tribus vel duobus bannis aut uno banno
(obtenta dispensatione super uno aut duobus) inter N. (nomen et cognomen sponsi) ex hac parochia (vel ex
parochia N.) juvenem vel viduum N.N. (nomen et cognomen def(unct)æ conjugis) filium N.N. (nomen et
cognomen patris) ex hac parochia (vel ex parochia N.) et N.N. (nomen et cognomen matris) ex hac parochia (vel ex
parochia N.) ex una parte et N.N. (nomen et cognomen sponsæ) ex hac parochia (vel ex parochia N.) puellam (vel
viduam NN. nomen et cognomen def(unc)ti conjugis) filiam N.N. (nomen et cognomen patris) ex hac parochia (vel
ex parochia N.) et N.N. (nomen et cognomen matris) ex hac parochia (vel ex parochia N.) ex altera parte; habito
consensu requisito eorum, quorum interest, nulloq(ue) detecto impedimento, ego infrascriptus parochiæ hujus
pastor (vel vicarius aut N.N. sacerdos ex commissione R(everendi) D(omini) pastoris) eos matrimonio junxi in
domino, præsentibus testibus N.N. ex hac parochia (vel ex parochia N.) et N.N. ex hac parochia (vel ex parochia
N.) (exprimendo nomen cognomen et locum domicilij testuum juxta numerum per edicta pricipum requisitum) qui
mecum, sicut et ipsi contrahentes, subsignarunt.
Tum omnes et singuli subsignent; si vero aliquis v(er)o nesciat scribere, addatur inscriptioni quod declaraverit se
nescire signaturam apponere.
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Subsignabunt autem hoc ordine: 1° testes, 2° contrahentes, et tertio loco parochus, seu ille qui eos matrimonio
junxit.
Si testes sint consanguinei aut affines ipsis contrahentibus exprimatur quo gradu se contingant.
Si ipsi contrahentes cognatione spirituali sibi juncti sint, aut consanguinei aut affines in aliquo gradu prohibito et
dispensationem desuper obtenuerint (prout debebant) a summo pontifice, vel episcopo, fiat mentio in acto
matrimoniali tam de obtenta dispensatione et a quo, quam de impedimento seu gradu consanguinitatis et affinitatis,
super quo dispensatum fuit
In casu vero, quo prolem illegitimam per subsequens contractum matrimonium legitimari contingat observent
pastores quæ dicta sunt in instruct(ione) pastorali ar(ticu)lo CXLV et addant in formula ordinariæ inscriptionis
matrimonij (modo proles ex adulterio non sit nata) sponsos sibi declarasse quod pro suo vel sua infante a se ipsis
genito vel genita agnoscant N: natum vel natam die …. mensis …. anni …..et baptizatum vel baptizatam in
parochia N:, quodque petierint hanc suam declarationem ad calcem actus sui matrimonialis in registro inscribi et
propria manu subsignaverint quæ omnia etiam ab ipso pastore subsignari debebunt expressis die mense anno
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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

“Molen echo’s” tijdschrift voor Molinologie, driemaandelijks Molenzorg Vlaanderen vzw, jg.47, lente
2019
Thema’s:

*Familieboek Vlaamse molenaars. Ruim 2200 verwante
molenaars, molenbouwers en molenvrienden
Boek nr.052-1023 Nis 4R3D

“De Snerck” Familieblad De Snerck, 1ste semester 2019
Thema’s:

*Nieuwe vondsten
*Oude woorden en uitdrukkingen (vervolg)
*Verwantschappen te Deurle (vervolg)
*Familiegeschiedenis
070-DF 70 G Nis 1R1C

“Mensen van toen” driemaandelijks familiekundig tijdschrift, Heemkundige kring Het Land van
Nevele, jg.3 nr.2
Thema’s:

*Poelselse “wortels” van de familie Hautekeete
*Mini-kwartierstaat Paul Michiels
*Voorouderreeks Marcel Emiel Michiels
*Persoonsnamen uit het Land van Nevele vóór 1281

“d’Euzie” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring van Stekene, jg.38 nr.2
Thema’s:

*Poolse militairen en de bevrijding van Stekene en Kemzeke
*Bidprentjes uit het Euziearchief Johanna-Catharina Rollier &
Dominicus Persoon
*In de voetsporen van een Kemzeekse jager te voer 1913-1919

“Heemkundig Nieuws” driemaandelijks contactblad van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
jg.47, nr.3
Thema’s:

*De Oostmeers en de Caproen te Destelbergen

“ADVN-Mededelingen” driemaandelijkse mededelingen van het Archief voor Nationale Bewegingen
jg.2019 nr.64
Thema’s:

*Mannen, ja ’t is feest, veel bier, goed bier en…zat! Een unieke
verzameling van 100 jaar oude postkaarten

“Mededelingen” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere, jg.59 nr.3
Thema’s:

*Lokale besturen in de overgang van het oude naar het nieuwe
regime (1789-1798) deel 1: onder Oostenrijks bestuur tot de
Brabantse Omwenteling
*Bijnamen en spotnamen in Erondegem (deel 2)
*Herinneringen bij een oude foto… Schooljaar 1944-45: het 1ste
leerjaar bij Madame De Rouck in de gemmenteschool te Mere
*De landloper en de soeverein-baljuw – Aaigem 1560
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“Archeologie Magazine” tweemaandelijks vakblad over archeologie, geschiedenis en cultuur, jg.
2019 nr.3
Thema’s:

*Belgisch Limburg:1000 jaar Graafschap Loon. Graven en
bevolking leefden tussen staf en troon
*Oost-West-Europa: Beieren en Hongarije. Zoektocht naar
sporen van Gisela van Beieren en Stefanus van Hongarije

“Dendermondse Museum- en archiefberichten” viermaandelijks informatieblad van de Stedelijke
Musea en het Stadsarchief van Dendermonde, jg.33 nr.97
Thema’s:

*Uit de fototheek: De Dendermondse ‘Slagerij Van Cauter’
(1923-2014)

“Cronycke” tweemaandelijks mededelingsblad van de Oudheidkundige Kring van het Land van
Dendermonde vzw, jg. 35 nr. jul-aug
Thema’s:

*E.H. Emmanuel De Kinder (Sint-Gillis-bij-Dendermonde 1909Gent 1987)
*Filip de Pillecyn in de Dendermondse gevangenis (1944-1945)
*De ‘Spaanse griep’ als toegift op de Eerste Wereldoorlog

“Gerardimontium” tweemaandelijks tijdschrift van de Geraardsbergse vereniging voor lokale
geschiedenis, 2019 nr. 285
Thema’s:

*Ghiselbrecht De Mets (°ca.1390-1438), boekschrijver en
librariër in Geraardsbergen. Deel 1: De familiale context
*Al de Kluuësterstroeëte. De abdijstraat in Geraardsbergen

“@rchieflink” driemaandelijkse nieuwsbrief van de vriendenkring van Archief Gent, jg. 19 nr.2
Thema’s:

*De controverse rond toestemming in schakingszaken in
laatmiddeleeuws Gent

“Vlaamse stam” driemaandelijks tijdschrift voor familiegeschiedenis van Familiekunde Vlaanderen,
jg. 55 nr.2
Thema’s:

*Groepsfoto’s familie de Ghellinck
*Het privéarchief de Renesse-du Bus de Gisignies
*De Vlaamse roots van de markies van Cayro
*De familie de Ghellinck aan de boorden van de Leien XVe-XVIIe
eeuw
*De rouwborden (obiits) in de kerk van Sint-Martens-Bodegem
*De Stichting de Bethune in Marke en het archief van de familie
de Ghellinck d’Elseghem
*Foutieve kwartiernummers bij de voorouders van Koningin
Mathilde
*Pieter van Lisebetten, plaetsnyder te Antwerpen
*Pierre-Albert en Jean de Launay, meester-vervalsers in de 17de
eeuw te Brussel en Doornik
* Het archief van de Rechtbank voor Oorlogsschade na de Eerste
Wereldoorlog: Hoe zelf zoeken in de vonnissen van de Rechtbank
voor Oorlogsschade: Ga naar search.arch.be/nl/zoeken-naarpersonen.
*Edward De Beukelaer, Marthe Donas en Ferre Grignard

“Onze Voorouders” driemaandelijks tijdschrift voor familiegeschiedenis van FV Regio Tielt, jg.22 nr.3
Thema’s:

*Hoe is de familie Lerouge in Aarsele beland?
*Pieter Cool gestenigd in Pittem in 1622
*Index op de moderne parochieregisters van Aarsele 1900-1915
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*Het Gaerinckbouck van Vinderhoute 1730
*Uit het handboek van deken Jan De Mol van Tielt
“Brugse Stam” tweemaandelijks tijdschrift voor familiegeschiedenis van FV Regio Brugge, jg.51 nr.4
Thema’s:

*Onderofficieren en soldaten van de compagnie Marechaussee in
West-Vlaanderen van 1814 tot 1830 (34)
*Oostkamp Parochieregisters dopen 1797-1808

“De Levensboom” driemaandelijks tijdschrift voor familiegeschiedenis van FV Regio Meetjesland,
jg.32 nr.2
Thema’s:

*Wie moet de krankzinnige Guille Borm onderhouden: Aalter of
Brugge
*Onnatuurlijke overlijdens in Aalter 1821-1830
*Genealogische informatie
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“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 15 september 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”
DINSDAG 08 10 2019:
Les 2
Periode 1750-1800
*Begin burgerlijke stand
*Latijn (2de deel) “verkortingen en afkortingen”
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en

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:
nr. 026-MELSELE-001

Melsele onder de schuts van Onze Lieve Vrouw, Parochiekerk en
Gaverlandkapel
Nis 4L6A

nr.018-1224

Maak uw eigen Stamboom, handboek voor genealogie en
heraldiek
Rek 1-4

nr.046-1091

Inventaris van het Kunstpatrimonium XII Provincie OostVlaanderen Beveren, Doel, Kallo, Kieldrecht, Verrebroek
Nis 2R3D

nr.006-GENT-012

Convent van St Jan-Baptiste, twee maendelycksche rekenynghen
Nis 1L4A

nr.059-1090

Bisdom Gent – Jaarboek 2018
Doos 059G – Rek 4-A-1

Genealogie Bronnen:
Familiefoto’s
Geboortekaartjes:
Huwelijksaankondigingen:

wenst u info betreffende onze collectie bidprentjes, communieprentjes, overlijdensberichten,
rouwbrieven mail naar: gb.genealogie.edg@gmail.com
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t.a.v. onze 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; Johan De Baets - Gontrode

Communieprentjes:
Freddy Durinck – Gentbrugge; Johan De Baets – Gontrode,

Parochiebladen:
Jan Olsen – Melle; Roger De Moerloose – Sint-Amandsberg;

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; Johan
De Baets - Gontrode

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
e-mail: erfgoeddegonde@gmail.com
Tel: 09 252 26 47
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
- 14 -

Erfgoed De Gonde Vzw
voorzitter:

Marc vanden Daele
voorzitter.edg@gmail.com

secretaris:

Jan Olsen

penningmeester:

Marina Buysse
penningmeester.edg@gmail.com

werkgroep genealogie
coördinator: Luc De Ruyver
erfgoeddegonde@gmail.com
werkgroep heemkunde
coördinator: Daniël Lemmens
webmaster:

Bart Muylaert

vrijwilligerswerking:

Michel De Roek
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Erfgoed De Gonde vzw
werkgroep Genealogie en werkgroep Heemkunde
Melle

Werken mee aan:
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Het Aelmoeseneiebos: eeuwenoud en
springlevend!
Op Open Monumentendag gaan we onder leiding van de Bosgidsen ’t Aelmoes op verkenning in het
eeuwenoude Aelmoeseneiebos. De bosgidsen maken ons wegwijs in het bos en wijzen ons op allerlei
elementen van menselijk ingrijpen.
Wie liever op eigen houtje op ontdekking gaat, kan aan het onthaal op de parking van het Labo voor Bos
en Natuur een wandelbrochure ophalen. De bijgevoegde zoektocht haalt de speurneus in je naar boven!
De brochure voor de individuele wandeling is ook vooraf verkrijgbaar in het gemeentehuis, de
bibliotheek, de sportdienst en het museum.
De begeleide wandeling vertrekt om 14 uur en 15.30 uur vanop de parking van het Labo voor Bos en
Natuur. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht. Opgepast, het aantal deelnemers is beperkt,
dus wees er snel bij! Inschrijven kan via www.melle.be/open-monumentendag-2019 of telefonisch via 09
210 07 86.
We willen iedereen aanmoedigen om te voet, met de fiets of het openbaar vervoer naar het bos te komen.
Kom je toch met de wagen, dan is er parkeergelegenheid aan het station van Gontrode of op de parking
van het Labo voor Bos en Natuur (Geraardsbergsesteenweg 267).
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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
Tielt
FV REGIO TIELT ORGANISEERT
Erfgoedbeurs op Zondag 1 september 2019
Van 09u00 – 12u00
Locatie: Voorhal van de Europahal,
Generaal Maczekplein in Tielt
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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

https://www.archiefbankbrugge.be/Archiefbank
www.vrijwilligersrab.be
www.museahunnegem.be
www.gentonfiles.be
Het archief van de Rechtbank voor Oorlogsschade na de Eerste Wereldoorlog: Hoe zelf zoeken
in de vonnissen van de Rechtbank voor Oorlogsschade: Ga naar:
www.search.arch.be
/nl/zoeken-naar-personen/-alle projecten- /Oorlogsschade/
U kan vrij zoeken, of op specifiek plaats, achternaam of voornaam
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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: Roger De Moerloose, Chris
Meerschaut, Hannah Van der Auwera, Magda De Nys, Marina Buysse, Bart
Muylaert
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