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Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum
Brusselsesteenweg 393 - 9090 MELLE - Tel. 09 252 26 47

Beste vrienden,

Helaas, ook het Museum en Documentatiecentrum Melle ontsnapt er niet aan.
De leeszaal is dan ook tot minstens 3 april gesloten.
Wij houden u op de hoogte wanneer dat verandert.

Het bestuur van Erfgoed De Gonde vzw (13 maart 2020)

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.

Nieuwe publicaties
Erfgoed De Gonde vzw
werkgroep genealogie

Vurste en Wassene (Sint-Martinus-parochie)
Dopen 1620-1815
Trouwen 1649-1815
Begrafenissen 1667-1815

door Johan De Baets

PR.015.I

Prijs boek
Prijs pdf

Nis 4L7A

26 €
15 €

Info over hoe te bestellingen zie

“ www.erfgoedmelle.be “

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
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

Verdeling van gronden in Melle rond 1600
(door Luc De Ruyver en Roger De Moerloose)

We vermeldden eerder hoe interessant private archieven kunnen zijn in genealogische in
heemkundige opzoekingen. We troffen hier een verdeling van verschillende eigendommen
aan in de parochie Melle rond 1600.

Hier volgt de transcriptie van de tekst :
“Kennelick zij allen lieden vute dien dat jonckvr(ouwe) Livine Labaut wed(uw)e van Jan
De Sceppere f(ili)us Willems ghedisponeert heeft metter waermder handt van alle haere
goedinghen, meuble ende immeuble in proffijte van Gheeraert ende Anth(euni)s De
Sceppere, joncvrauwen Catherine De Sceppere wed(uw)e van Pieter De Weer, joncvrauwe
Elijsabeth De Sceppere wed(uw)e van jonch(eer) Jan De Baenst, joncvr(auwe) Lievine De
Sceppere huusvr(auwe) van Ghijselbrecht Van Campene, joncvr(auwen) Jaquemijne
en(de) Marie De Sceppere haere kinderen, metgh(aders) bijden consente van Jan ende
Anna De Sceppere in proffijte van huerl(ieder) respective kinderen, al breedere naer vut
wijsen vander voorschr(even) ghifte, inhoudende ooc procuratie speciale ende irrevocable,
om(m)e lande gronden ende huusinghen vut erfven te gaene ghepasseert voor scepenen
van ghedeele der stede van Ghendt up den vierden januarij zesthien hondert te desen
ghesien ende ghelesen. Ende dat zij beghifte (wesende neghen staken) om(m)e van
elcanderen te scheedene, de gronden, renten, huusinghen metten boomen ende catheijlen,

daernaer hebben ghestelt, in drie caevels, ende dat bij caevel C de voorn(oemde)
Anth(euni)s, joncvrauwen Jacquemijne ende Marie De Sceppere onder ander goedinghen
te lote ghebuert zijn de naervolghende gronden van erfven gheleghen binnen der prochie
van Melle. Te wetene een half bundere meersch, ligghende inden Grooten Ham streckende
lancx de haghe van Jacob Deijnaert. Ten anderen een dachwant deen helft inden Grooten
Ham streckende lancx der Schelde, ende dander helft sprijnghende over den waterloop.
Ten derden een dachwant meersch in Holffens meersch, streckende lancx de Schelde. Ten
vierden een dach(wan)t bosch ligghen(de) in Jacob Deijnaerts weede, achter zijnen huuse.
Ten vijfden een dach(wan)t bosch, ligghende inden Papenbosch. Ten zesten een bunder
zaijlandt ligghende boven tHoldal. Ten zevensten een half bunder zaijlandt ende bosch,
ligghende up Holffens cautere, ende ten achtsten een dachwant onder zaijlandt ende bosch
ooc ligghende up Holffens cautere, volghende der voorschr(even) vercavelinghe in daten
XXen meije zesthien hondert bij heml(ieden) respectivelic onderteeckent. Soo eist dat
com(m)en ende gheco(m)pareert es voor bailliu ende schepenen vander voorn(oemde)
prochie van Melle, de voorn(oemde) joncvr(ouwe) Livine Labaut wed(uw)e van Jan De
Sceppere de welcke brachte de voorn(oemde) gronden uppe in handen van bailliu als in
sheeren handen. Ende wierdt de voorn(oemde) joncvr(ouwe) Livine daeraf ontvut en(de)
onerft, ende daerinne ghegoet gheghift ende gheerft den voorn(oemde) Anth(euni)s,
joncvr(ouwen) Jaquemijne en(de) Marie De Sceppere, al metten solle(m)pniteyten in
ghelijcken gheobserveert ende onderhouden, ditte met reservatie dat de voors(eyde)
joncvr(ouwe) Livine d(ae)raf hebben moet tghebruuck ende usufruict haer leven lanck
gheduerende. Dit was ghedaen den neghensten junij zesthien hondert hierover was als
bailliu Gheeraerdt Triest ende als scepenen Franchois De Smet ende Jaques Deijnaert.
Ende dese bij mij als greffier van de voorn(oemde) lande onderteeckent.”

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

Tijdschriften
“Heemkundig Nieuws” driemaandelijks contactblad van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg,
jg.47 nr.4
Thema’s:

*Dodelijke oorlogsslachtoffers van Wereldoorlog II te
Zaffelare

“Bouveloo” viermaandelijkse uitgave van de Heemkundige Kring Bouveloo Wortegem-Petegem, jg.12
nr.2
Thema’s:

*Conservenfabriek ‘Le Rucher’ van de familie Van
Cauwenberghe
*De Wortegemse Boerengilde (1919-2019)
*Dokter Albert De Cock
*Eeuwelinge Coleta Wambeke (1792-1893)

“De Hellebaard” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring Herzele, jg.17 nr.1-2-3
Thema’s:

*Eerste en plechtige communie
*Richard Broeckaert, niet langer een (on)bekende soldaat
(vervolg)
*De Watermolen ’s Heerenmeersen en zijn bewoners
*Een eeuwelinge in Herzele, Constancia De Naeyer
(1837-1938)
*Het Braekeleershof en zijn bewoners
*De familienaam Brackeva
*Van de wieg tot het graf (5): Trouwen

“Chronyken van Huizingouw” driemaandelijks tijdschrift van Heemkundige kring Huizingouw vzw,
Zingem, jg.14 nr.48-49 en 50
Thema’s:

*Klasfoto uit 1942, gemeentelijke meisjesschool Zingem.
*Hugo Robben, schakel tussen drie generaties
motoliefhebbers

“Heemkunde Houtem” viermaandelijks tijdschrift van de heemkundige vereniging Heemkunde
Houtem, jg.6 nr.2
Thema’s:

*Maurice Van Herzele

“Ercus” viermaandelijks tijdschrift Heemkundige Kring Moerbeke-Waas, jg.27 nr.2
Thema’s:

*Laatste nog levende bevrijder van Moerbeke overleden
Pawel Cmok
*Veldrijder Roger Bijn
*E.H. Carlos Van Coppenolle
*Spionne Bertha Van Hoecke

“De Zwalmgalm” driemaandelijkse uitgave van de Heemkundekring Zwalm, jg.24 nr.1 – 2 en 3
Thema’s:

*Overlijdens Zwalmenaren en ex-Zwalmenaren, 2de
semester 2018
*De bewoningsgeschiedenis en genealogische studie van
het kasteel van Beerlegem, zijn feodale heren en de
aanwezigheid van de bewoners na het Ancien Regime.

“Triverius” driemaandelijks tijdschrift van de Geschied- en Heemkundige Kring, jg.XLIX, nr. 2-3 en 4
Thema’s:
*Pauselijke zoeaven uit onze streek (5)(6-slot)
*Elsterse oud-strijders van de eerste wereldoorlog
*Funerair erfgoed op het kerkhof van Nederbrakel
*’t Spelleke van Lierde bestaat 25 jaar: De familie van
rosten Tieste = de familie Hutse en de familie van Fluite =
de familie Roelandt
*Foto met Everbekenaren en Zarlardingenaren in 1918 bij
de wapenstilstand
*Santo Tomás de Castilla in Guatemala, een Belgische
poging tot kolonisatie (1831-1856) deel 1, deel 2; de
families: Cabo-Collage, Van Ruyskensvelde-Verstier,
Plaetinck-Roels, Walraevens-Van Nieuwenhove, HerregodsDe Freyne
*Funerair erfgoed op het kerkhof van Nederbrakel (2), (3)
*Herman De Croo, geworteld in het leven (deel 2)
“De Twee Ambachten” heemkundig tijdschrift Gemeente Assenede, jg.27 nr.1
Thema’s:

*Het leven tijdens en na de Eerste Wereldoorlog in onze
gemeente

“De Souvereinen” tijdschrift van de Heemkring van Lokeren, jg.50 nr. 1-2 en 3
Thema’s:

*Vrijwilligers uit Lokeren in Pauselijke dienst. Deel 1:
periode 1860, Deel 2: periode 1861-1867. Pauselijke
zoeaven geboren of overleden in Lokeren

“Gerardimontium” tweemaandelijks tijdschrift Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis,
nr. 287, sep-okt 2019
Thema’s:

*Sigarenfabriek Morrita Geraardsbergen (1896-1975)
*De Dikken van de Dender, deel 2, met lijst van de
paardenfokkers in Geraardsbergen en omgeving in 1924
*Dit dorp, ik weet nog hoe het was… Schendelbeke.-Dries

“Museumpeil” Vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland, nr. 52, jaar 2019
Thema’s:

*Een museum moet geworteld zijn in z’n omgeving, ‘Trots
zijn op je plek’ Stedelijk Museum Breda
*Pleidooi voor échte duurzaamheid en impact, de kreten
voorbij… ‘ingemaakt Erfgoed’ Faro

“De Levensboom” Informatieblad familiekunde Vlaanderen – Regio Meetjesland, Jg.32 nr.4
Thema’s:

*Beste hoofden Land van de Woestijne 1665 en 1666
Met Naamindex
*Soldaten van Napoleon afkomstig uit het Meetjesland,
deel 2, met alfabetische namenlijst, geboortedatum en
plaats en naam van de ouders
*Notariaat Verstraete deel 2
*Gekibbel onder de kerktoren van Oosteeklo
*Vondeling Petrus de Volder, Van Volsem, Van Haele
(1832-????) Eén persoon, drie namen!

“Archeologie” magazine, 2019, nr.5
Thema’s:

*Regels voor opgraven en vondsten
*Hoogmiddeleeuwse kerkkunst, topstaaltjes in Noord en
Zuid. Inleiding: Zeldzame kunstsporen in periferie WestEuropa. Reportage: Tocht langs vindplaatsen in Catalonië
en Noorwegen.

“vlaamse stam” driemaandelijks tijdschrift voor familiegeschiedenis, Familiekunde Vlaanderen, jg.55
nr.4
Thema’s:

*Verborgen in het DNA, aflevering 30: De grootste
genetische stamboom vanVlaanderen
*Beelden uit het verleden: Daglichtafdrukken
*Geabandonneerde en vacante sterfhuizen. Erfloze
nalatenschappen in het ancien régime
*Een hemelse en andere ontdekkingen in de
parochieregisters van Izegem
*Twee lijsten van inwoners in het archief van de SintVincentiusparochie van Buizingen. Een onverwachte bron
en een te verwachten document
*Gearmorieerde opdrachten (1764-1776) in het werk van
de Gentse karmeliet Leonardus a S. Martino
*Huwelijkscontracten in de Brugse protocollen van de
klerken van de vierschaar (deel 2)
*De moord op Leopold Debbaut in 1886 – een portret van
slachtoffer en dader
*Grootouders interviewen over hun grootouders. Je
kwartierstaat aanvullen met verrassende foto’s en
verhalen.
*Oproepen tot erfgenamen in de ‘Gazette van
Gend’ (jaargang 1796)
*Antwerpse koppen (Henri De Smeth, Léon Stynen, Floris
Prims)
*Index namenlijst 55 ste jaargang 2019 (inhoud en
indices)

Schenkingen
Genealogie Bronnen:
Gebedsprentjes:
Fam. Peeters-Callebaut - Groot-Bijgaarden,

Geboortekaartjes:
Fam. Van den bussche-Van Quickelberghe – Sint Martens Latem, Raman Gudrun

Huwelijksaankondigingen:
Nele De Moor – Gent,

Bidprentjes:
Michel De Roek – Melle, Familie Buys-Lenssens – Wondelgem, FV Regio – Brugge, Nele De Moor –
Gent, Fam. Van den bussche-Van Quickelberghe – Sint Martens Latem, Dhr. D’hondt, Antoine
Verstuyft – Lochristi, Rita Vandeputte, Vandersypt Ronny – Wetteren, Vandenbroucke Lut, Raman
Gudrun, De Leu Gilbert – Wondelgem via Ginette De Smet, Daniël De Vleeshouwer – Semmerzake,
De Keyser

Communieprentjes:
Heemkring Land van Rode

Parochiebladen:
Daniël De Vleeshouwer – Semmerzake,

Overlijdensberichten kranten:
Daniël De Vleeshouwer – Semmerzake, De Munter Guido – Gent,

Rouwbrieven:
Michel De Roek – Melle, Luc Deruyver – Laarne Kalken, Nele De Moor – Gent, Lydie Bracke –
Wetteren, Fam. Van den bussche-Van Quickelberghe – Sint Martens Latem, Dhr. D’hondt, Antoine
Verstuyft – Lochristi, De Keyser Erik, Vandersypt Ronny – Wetteren, Raman Gudrun, Gilbert De Leu
– Wondeldem via Ginette De Smet, Daniël De Vleeshouwer – Semmerzake, De Keyser

Bibliotheek:
Boeken:
Geschonken door: Marc Vanden Daele – Merelbeke:
Voor onze Rubriek 022
Geschiedenis Algemeen
De Ware Kijk op … Noyon, het land van Béthune en Frisia
Geschonken door: Chris Meerschaut - Zwijnaarde
Voor onze Rubriek 047
Kwartierstaten
Vooroudertafel Chris Meerschaut deel 1 en deel 2
Geschonken door: Aline Maenhoudt - Merelbeke
Voor onze Rubriek 014
Familiegeschiedenis
Afstammelingen en voorouders van Henri-Louis Van Dyck 1896-1977
Geschonken door: Arthur De Decker, nalatenschap Luc De Decker
Via Chris Meerschaut
Verschillende genealogische boeken

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: Maandag: 13u-17u * Dinsdag: 14u-19u * Woensdag: 13u30-17u

Toegang tot de leeszaal voor alle bezoeker GRATIS
Beschikbaar gratis Wifi

Erfgoed De Gonde Vzw
voorzitter:

Marc vanden Daele
voorzitter.edg@gmail.com

secretaris:

Jan Olsen
erfgoeddegonde@gmail.com

penningmeester:

Marina Buysse
penningmeester.edg@gmail.com

werkgroep genealogie

coördinator: Luc De Ruyver
erfgoeddegonde@gmail.com

werkgroep genealogisch bronnenmateriaal
coördinator: Francine Eeckhaut
gb.genealogie.edg@gmail.com
werkgroep heemkunde

coördinator: Daniël Lemmens
erfgoeddegonde@gmail.com

webmaster:

Bart Muylaert

vrijwilligerswerking:

Michel De Roek
erfgoeddegonde@gmail.com

Breng eens een bezoek aan onze leeszaal:
Erfgoed De Gonde Vzw
Brusselsesteenweg 393
9090 Melle
en maak kennis met onze
rubriek 062“necrologie”

wenst u info betreffende onze collectie bidprentjes, communieprentjes,
overlijdensberichten, rouwbrieven mail naar: gb.genealogie.edg@gmail.com
t.a.v. onze coördinator Francine Eeckhaut

Om je appetijt aan te scherpen, hier enkele
voorbeelden:

Erfgoed De Gonde vzw
werkgroep Genealogie en werkgroep Heemkunde
Melle

Neemt deel aan:
Erfgoeddag 2020
Zaterdag 25 en zondag 26 april 2020

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

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

€ 15,00

o Steunend abonnement

€ 20,00

o Digitaal abonnement

€ 10,00

Naam:

Voornaam:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:
Land:
E-mail

Gemeente

Bus:

Interessante websites
Hoe ver kun je terugkeren in je stamboom
https://www.eoswetenschap.eu/diy/hoe-ver-kun-je-terugkeren-je-stamboom
Nieuwe websie over de Belgische pers tijdens de Eerste Wereldoorlog

belgianpressfromthegreatwar.be

Eeuwenoude archief Abdij van Berne nu online beschikbaar

15 000 Namen toegevoegd aan index Raad van Brabant
Half miljoen notarisakten online
www.abdijvanberne.nl
www.bhic.nl
Dutch Prize Papers online
Prizepapers.huygens.knaw.nl
www.huygens.knaw.nl
FelixArchief: 100 schepenregisters toegankelijk gemaakt
https://felixarchief.antwerpen.be
Poorters en poorterboeken Zierikzee online
www.zeeuwsarchief.nl
Schiedam: Familiegeschiedenis uitzoeken wordt gemakkelijker; trouwregisers vanaf 1576
online
https://schie.nu
Wageningen: indexen op DTB-registers online
http://www.wageningen.nl/Bestuur/Gemeentearchief/Indexen_DTB
Hearth Taks Digital: haardbelastingen Engeland 17e eeuw online
Http://gams.uni-graz.at/context:htx
Somme: volkstellingen 1921, 1926, 1931 en 1936 online
www.rfgenealogie.com
Vier extra jaargangen burgerlijke stand Hérault online
http://pierresvives.herault.fr
Nieuwe databank over slavernij te Martinique
http://blog.manioc.org
http://esclavagemartinique.manioc.org
Landboeken en Ommelopers
https://kaartenwestvlaanderen.wordpress.com
https://www.heemkunde-vlaanderen.be/landboeken-en-ommelopers
https://kaartenwestvlaanderen.wordpress.com
https://kaartenwestvlaanderen.wordpress.com/2017/03/04alfabetische-lijst-landboeken/
(Google Drive)

Links

Heemkundige en Historische Kring Wondelgem

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

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:

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:
Marc Vanden Daele, Luc De Ruyver, Roger De Moerloose, Magda De Nys,
Marina Buysse, Bart Muylaert

