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WEES BIJ STAMBOOMONDERZOEK ALTIJD
VOORZICHTIG MET NIET-PRIMAIRE BRONNEN
door Roger de Moerloose

REACTIE
Op het artikel van Dhr. Roger De Moerloose kregen we de volgende reactie van Dhr.
Antoine Verstuyft:
Men moet opletten met gegevens uit indirecte bronnen, maar wat met directe bronnen?
In bijgevoegde huwelijksakte van Nevele op datum van 30.04.1862 stel ik mij toch de
vraag ‘Wie is nu met wie gehuwd ?’ Is het nu ‘Petrus Franciscus Maes’ met Rosalia
Hendrickx of is het ‘Petrus Franciscus Goemaere’ met Rosalia Hendrickx ?

Het is wel degelijk Petrus Franciscus Maes die huwde met Rosalia Hendrickx
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In de burgerlijke stand van Nevele vinden we op 29.12.1900 de overlijdensakte van
Petrus Franciscus Maes. Daaruit blijkt dat hij weduwnaar was van Rosalie Hendrickx. En
net zoals in zijn huwelijksakte werd vermeld dat hij geboren is te ‘Vijnkt’ als zoon van
Joanna Maria Maes.

Bron: search.arch f°192

Het gezin Petrus Franciscus Maes - Rosalia Hendrickx had 2 kinderen
- Maria Ludovica geboren te Nevele op 24.02.1864
-

Ivo geboren te Nevele op 30.04.1865

Van waar de vergissing ?
De volgende huwelijksakte in het register vermeld het huwelijk tussen Karel Leonardus
Goemaere en Rosalia Toursel. De ijverige ambtenaar zal destijds de achternamen
verwisseld hebben.
Dus niet alleen indirecte maar ook directe gegevens kunnen soms misleidend zijn.
Chris Meerschaut
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NIET ALLEDAAGSE VERMELDINGEN IN
HET LANDBOEK VAN MELLE
VAN 1651
door Roger De Moerloose

Volgend blad uit het landboek van Melle van 1651 is ooit onder mijn aandacht
gebracht door wijlen de heer Augustus De Baets (bron: Rijksarchief Gent, Melle,
nr. 10, f° 225).
De tekst is doorstreept en bevat een aantal niet alledaagse vermeldingen.
TEKST

OMZETTING

den selven Lieven Noppe heeft aenveert
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te maecken eenen nieuwen
landtbouck, want het is
meer dan tijdt iijen jan(ua)rij
1682 P A Goeth(als)

8 - 5- …… - 9
10 - 11 -4

Item aen(v)ert een partye staende hier vooren op
dheer Jan Vanden Vyvere prys
7
S(omm)a kerss(avon)t 1674

-1-5-

sonder flatterie ghij sijdt bot ofte sot
kiest ofte deelt
S(omm)a 10 - 10- 4 - 4

m(emori)e dat myn heer is een
honsfot al ist dat hij
het niet kennen wilt

het is meer heere sot te
sijn als bot, raedt waerom
divina mysterium (met pijltje naar waerom)

8 -8 - 10 – 8
8-3-7–3

uror (doorboord brandend hart) non
comburor
sicut cervus ad fontes aquarum
sic anima mea ad te amica mea
soror mea, sponsa mea, columba mea
vulnerasti cor meum in uno oculorum tuorum

De toevoegingen op folio 225 in het landboek van 1651 zijn op zijn minst
merkwaardig te noemen. Of alle opmerkingen op het zelfde ogenblik zijn
geschreven is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat ze van één zelfde hand afkomstig
zijn.
De schrijver neemt zeker geen blad voor de mond als hij zijn heer een botte
zotte hondsvod noemt.
Onderaan zijn enkele poëtische ontboezemingen toegevoegd:
▪

(quamvis) uror … non comburor: “(alhoewel) ik in brand sta, verbrand ik
niet (met een tekening van een doorboord brandend hart”

▪

sicut cervus (desiderat) ad fontes aquarum, sic anima mea ad te, amica
mea, soror mea, sponsa mea, columba mea, vulnerasti cor meum in uno
oculorum tuorum: “zoals een hert naar een waterbron, zo (verlangt) mijn
ziel naar u, mijn vriendin, mijn zuster, mijn bruid, mijn duif, gij hebt mijn
hart gekwetst met één blik van uw ogen” (parafrase op het Hooglied van
Salomon 4:9)

Het landboek van Melle van 1651 werd vernieuwd door meester Joos Heijsman
ten jaere 1687. (bron: De Gonde, 1987, nr. 1, blz. 26-27).
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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
NIET in PDF
Iedere auteur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn bijdrage

Gegevens- en beeldbank genealogie.
Statistiek maart 2021
door Jean Pierre Mestdagh
Kort overzicht van de bewerkingen op onze gegevens- en beeldbank van maart 2021.
Op 31/03/2021 in de gegevens- en beeldbank :
223.315 rouwbrieven, waarvan 83.935 met afbeeldingen
253.373 bidprentjes, waarvan 70.307 met afbeeldingen
112.473 overlijdensberichten, waarvan 14.693 met afbeeldingen
alles samen 589.161 necrologieën, waarvan 165.935 met afbeeldingen
28.670 inschrijvingen in bevolkingsregisters en 1.000 afbeeldingen van registerbladen
10.700 communieprentjes, waarvan 10.635 met afbeeldingen
4.427 geboortekaartjes, alle met afbeeldingen
Aantal bewerkingen in het eerste trimester van 2021 :
3.004 bidprentjes en 3.929 afbeeldingen van bidprentjes
1.570 overlijdensberichten en 300 afbeeldingen van overlijdensberichten
alles samen 4.574 necrologieën en 4.229 afbeeldingen van necrologieën
of, gemiddeld per dag : 51 en 47 afbeeldingen
2.174 inschrijvingen in de bevolkingsregisters en 358 afbeeldingen van registerbladen

Met dank aan onze vrijwilligers
Lydie Bracke, Marc Claes, Nele de Moor, Magda De Nys, Fernand De Paepe,
Michel De Paepe, Luc De Ruyver, Francine Eeckhaut, Annie Keukelier,
Jean Pierre Mestdagh, Bart Muylaert, Gudrun Raeman, Paul Sels,
Anne Servaes, Marc vanden Daele, Gilbert Vandevelde

voor het archiveren, digitaliseren, klasseren, scannen, ….
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Mijn stamboom opmaken!!!
Hoe en Waar begin ik eraan???
Schrijf je in voor onze cursus “MAAK JE EIGEN STAMBOOM”
en ontdek wie je voorouders waren en waar en hoe ze leefden
Onze werkgroep genealogie organiseert een cursus stamboom onderzoek voor
beginnende vorsers
Van de eerste notities tot een mooie afgewerkte familiegeschiedenis
De cursus handelt o.a. over volgende onderwerpen:
Nummering en benoeming van voorouders
De verschillende tijdrekeningen
Te raadplegen documenten en bronnen
Interpretatie van de geboorte-, huwelijks-, en overlijdensakten uit de
registers van de burgerlijke stand, gemeentelijke documenten
Interpretatie van de doop-, trouw- en begravingsakten uit de
parochieregisters
Kadaster, landkaarten
Uitdiepen van de verschillende bronnen
Overzicht in verband met het graafschap van Vlaanderen, Kassel rijen ,
heerlijkheden
Interpretatie van de terminologie in de Staten van goed
Poorters van een stad, buitenpoorters
Inleiding oud schrift
Het raadplegen van allerlei bronnen
Heraldiek hoe een familiewapen interpreteren

Stamboom opmaak:
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Kwartierstaat opmaak:

Tips voor het samenstellen van een familieboek
Geleid bezoek aan het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te
Melle

De cursus genealogie voor beginnelingen gaat door, in de leeszaal van
het:
Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum
Brusselse steenweg 393 – 9090 Melle

Op:
dinsdag 12 10 2021 – dinsdag 26 10 2021
dinsdag 09 11 2021 – dinsdag 23 11 2021
Aanvang telkens om 19.30 uur stipt
Deze cursus wordt verzorgd door Chris Meerschaut
Inschrijving: uitsluitend door overschrijving van 25 Euro (cursusmateriaal
is hierbij inbegrepen) op bankrekening van Erfgoed De Gonde Vzw
BE48 7370 3628 6127 BIC KREDBEBB
Met vermelding “ cursus mijn stamboom opmaken"
vóór 1 oktober 2021
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Les 1, 2 en 3
Uiteenzetting, voorbeelden en tips aan de hand van een
diavoorstelling

Les 4:
Praktische toepassing aan de hand van de talrijke documenten in
ons documentatiecentrum

Inschrijvingsformulier
Mijn stamboom opmaken
Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr.

Postcode:

Bus:

Gemeente:

E-mailadres:

Gsm/Tel:
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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
“Scone Jhan” driemaandelijks Familietijdschrift van de families Schoonjans , jg.30, nr.4
en jg.31, nr.1
“Brugse Stam” tweemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen – Regio Brugge,
jg.53, nr.2
Thema’s:

*Op zoek naar soldaat Emile Vandewalle
*Vraag aan de lezers: “Waarom driemaal
gedoopt?”
*Onderofficieren en soldaten van de compagnie
Marechaussee in West-Vlaanderen van 1814 tot
1830 (44 en slot)

“De Levensboom” driemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen – Regio
Meetjesland, jg.34, nr.1
Thema’s:

*Wateroverlast in Vinderhoute met schade tot
gevolg in 1703 (met alfabetische lijst van
personen die schade ondervonden)
*Begraven in Sint-Kruis bij Aardenburg,
1716-1766 (met alfabetische namenlijst en
plaatsnamenlijst)
*Archief De Coorebyter (met huwelijks
contracten, testamenten, pachtcontracten,
conditiën van verkopingen en liquidaties…)
*Enkele huwelijksdispensaties in Evergem,
1714-1721
*Testamenten in oud kerkarchief Ertvelde

“GOUD” Nieuw! en voortzetting van het vroegere Handelingen van de Geschied- en
Oudheidkunde Kring van Oudenaarde, 2 nummers per jaar. jg.2021, nr.1
Thema’s:

*Sprokkelgoud. Stuk in de kijker. Een
astronomisch handschrift uit de 15de eeuw.
Zeldzaam én in het Middelnederlands.
*Oudste Oudenaardse schrijvers. Erik Verroken
neemt de belangrijkste Oudenaardse
handschriften ter hand, en bespreekt in deze
bijdrage de periode 1189 tot 1373. (o.a. de
boekenlijst van het Oudenaardse Onze-LieveVrouwhospitaal (renteboek 1272), De eerste
poorterslijsten van Oudenaarde en Pamele. De
eerste renteboeken van het Onze-LieveVrouwhospitaal. En zoveel meer…
*Creatie van de heerlijkheid Wortegem. Een
verhelderend inzicht in de geschiedenis van
deze Heerlijkheid. Rik Castelain tekent het voor
ons uit.
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“M&AB” Dendermondse Museum- en Archief Berichten, viermaandelijks informatieblad
van de stedelijke musea en stadsarchief Dendermonde, jg.35 nr.101
Thema’s:

*Het museum in de klas
*Het stadhuis in puin (1914) van Emiel De Wan
(°1891+1956)
*Scheepsverkopingen door en aan schippers
van Dendermonde
*De ‘Brood- en Banketbakkerij Oosterlinck’
Dendermonde 1928-1992

“Ghendtsche Tydinghen” tweemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige en Historische
Kring Gent vzw, jg.50, 2021 nr.2
Thema’s:

*Graficus-Architect Lieven Cruyl en zijn Gents
werk (1662-1684) Deel 3. Gezicht op oostelijk
Gent in 1678: tussen Vijfwindgaten, Keizer- en
Sint-Lievenspoort.
*Het katholieke Schipperswerk in
Gent(eind19de eeuw-1978) Deel 1. Moeizame
start aan de Posteernestraat en Oude-Houtlei
*Het Rasphuis aan de Coupure (1775-1935)
*Dramatische gebeurtenissen op ’t Seleskest
en de Muide (1941-1944)

“Het Land van Nevele” driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring Het Land
van Nevele, jg. LII, 2021, afl.1
Thema’s:

*Emmanuel Comparé: politiek zelfbewuste en
rijke burger uit Nevele (1750-1836)
*Nieuws uit het Land van Nevele in
advertenties van de ‘Gazette van Gend’ tussen
1826 en 1830

“Gedenkschriften” van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, vierde
reeks, deel 37, Jaarboek 2020
Thema’s:

*Léon De Bruyn en zijn familie, o.a. Deel II.
(van de eerste opzoekingen tot en met de
nakomelingen. (Blz. 93-147)
*De schandpaal van Sint-Gillis

“De Hellebaard” driemaandelijks tijdschrift van Heemkundige Kring Herzele, jg.18, Nrs:
1-4
Thema’s:
*van de wieg tot het graf (7),
Gouden huwelijksjubileum in Ressegem. Victor
Van Melkebeke en Leonie De Raedt (Voermans)
*Tijdsbeeld
*Zo leefde Herzele, 1599-1774, Zo leefde
Borsbeke, 1625-1774; zuster Beata keek de
decanale verslagen in.
*Herzele en deelgemeenten, 16de – 20ste eeuw
Voornamen(1)
*Het testament van pastoor Borremans (1676)
*Hillegem, 14de – 21ste eeuw, Het pachtgoed
en het hof de Meijerije; eigenaars, pachters en
bewoners
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“Jaarboek 2020” van de Koninklijke heemkundige kring MARKA VZW
Thema’s:

*Bevrijding van gent en Mariakerke in 1944
*Het gebeurde 50 jaar geleden. Het jaar 1969.
Uit het parochieblad “Ons Mariakerke”
*Abt René Fobe uit Mariakerke, Bisschop
Vincent Van Beurden in Mariakerke
*Dorothy Byrne Jones (1877-1967) In woelig
water
*Haringrokerij Parlevliet Genealogie Parlevliet

“Museumpeil” vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland, winter
2020, nr.56
Thema’s:

*is jouw museum ‘kinder-proof’ ?
ervaringsdeskundigen geven tips
*Afhankelijk van één persoon ICT: de risico’s
voor een klein museum
* ‘Ons verleden’ Over veranderende bewaaren veiligheidsnormen

“De Souvereinen” driemaandelijks tijdschrift van de Koninklijke Heemkundige Kring
Lokeren, jg.51, nr.3
Thema’s:

*De Spaanse griep te Lokeren. Een poging tot
historisch onderzoek in coronatijd
*Een veelzijdig en vergeten kunstenaar, deel 1.
Inleiding tot de biografie van Maurits Van de
Vyver °1894.
*Lezers schrijven: De onschuld van een
oorlogskind
*Vrijwilligers uit Lokeren in Pauselijke dienst.
Pauselijke Zoeaven geboren of overleden in
Lokeren, periode 1868-1870, slot.
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Schenkingen
aan onze afdeling
Genealogie Bronnen:
Gebedsprentjes:
Geboortekaartjes:
*Magda De Nys – Melle, Christian Claeys Energia Bv – Oudenaarde (Schippers &
schippersfamilies),

Huwelijksaankondigingen:
*Christian Claeys Energia Bv – Oudenaarde (Schippers & Schippersfamilies),

Bidprentjes:
*An Bodry-Vercruyssen, Rita Van De Putte, Christian Claeys Energia Bv – Oudenaarde
(Schippers & Schippersfamilies),

Communieprentjes:
*

Parochiebladen:
*

Overlijdensberichten kranten:
*Erik De Keyser, Magda De Nys – Melle, Guido De Munter - Gent,

Rouwbrieven:
*Magda De Nys – Melle, Rita Van De Putte, Christian Claeys Energia Bv – Oudenaarde
(Schippers & Schippersfamilies),
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Info
heemkundige & genealogische
publicaties en activiteiten
Heemkundige uitgave
Van Jan Lampaert i.s.m de
Archiefdienst van Wetteren
“Van smid Walterus Paynus tot vondelinge Anthonia Duchamp
Massemenaars van 1222 tot 1804”
Het boek vertelt op een originele wijze het leven van de Massemenaars die de
auteur “ontmoette” in vele documenten tijdens zijn talrijke bezoeken aan de
archieven van Wetteren, Gent, Mechelen, Edingen en Brussel.
Teutoonse dooppeters, vondelingen, pastoors, buitenpoorters, molenaars,
misdadigers, begijnen, pastoors, Spaanse soldaten, armen, zieken en nog veel
meer rare snuiters passeren de revue. Het boek bevat ook veel origineel
beeldmateriaal, waaronder veel nog nooit gepubliceerd.
Het boek is kunstig uitgegeven in kleurendruk en telt 256 blz. waaronder een
uitgebreide familienamenlijst.
Prijs: € 33 inclusief verzendingskosten in België
Overschrijven op reknr. BE53 0630 5613 5753 met vermelding “Boek
Massemen”.
Het boek is ook verkrijgbaar te Massemen bij bakker Dirk, apotheek Speeckaert,
optiek Van Durme, Kiki Fashion en de bibliotheek, alsook op de Gemeentelijke
Archiefdienst van Wetteren (09/369.00.50) en The Movies.
Contact voor meer informatie
Jeroen.Trio@wetteren.be
jfjlampaert@gmail.com
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Interessante websites
Wij vonden onderstaande interessante websites in:
het tijdschrift “Brugse Stam” jg.53 nr.2
www.lanssens.be
www.vrijwilligersrab.be
www.probat.west-vlaanderen.be
https://tenboome.be/?page_id.120
www.archief.wingene.be
www.geneanet.org
www.findagrave.com
www.familysearch.org
https://nl.wikibooks.org/wiki/Volk, kerk en magie 1500-1700/De macht van de
duivel
https://archivesdepartementales.lenord.fr
https://archivesdepartementales.lenord.fr/search/form/
dc4e871d-0B62-41FB-9921-5DED573781B8
http://www.guide-genealogie.com/guide/archives_adresses.html
https://fr.geneawiki.com/index.php/Matricules_Napoléoniens_1802-1815?
https://search.arch.be
https://familysearch.org/nl/
https://nl.geneanet.org/.
www.geniwal.be
http://www.scgd.net/
http://www.oghb.be
https://www.filae.com
https://www.genealo.net/.
www.kbr.be
http://necro.sudpresse.be/annonces_par_region/Liège
http://enmemoire.sudinfo.be/recherche-avis?localite=Liège
https://dansnospensees.be/fr/avis-de-deces?city=Liège
https://www.arvia.be/type-archive/faire-part-mortuaire/
www.bruggeinaffiches.be
het tijdschrift “De Levensboom”
https://nl.wikipedia.org/wiki/decemberstorm_1703#cite-3
www.gentools.be
het tijdschrift “Heemkring Lebbeke”
https://bel-memorial.org/photos
het tijdschrift “De Souvereinen”
https://www.queteletcenter.ugent.be/spaanse-griep
https://www.queteletcenter.ugent.be/epidemieën/
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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 zoekt daarom. . . .
vrijwilligers / vrijwillige medewerkers voor:
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
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•

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

21
Nieuwsflits nr.80

Erfgoed De Gonde vzw

Breng eens een bezoek aan het
documentatiecentrum van Erfgoed De
Gonde
Naast de gemeentelijke basisschool
Schuin tegenover Brouwerij Huyghe
De leeszaal is voor iedereen gratis toegankelijk
U kan er terecht voor opzoekingen; heemkundige en genealogische,
raadpleging van onze talrijke heemkundige tijdschriften, de geschiedenis
van uw gemeente Melle en Gontrode.
Heeft u een vraag of probleem bij het opmaken van uw
familiegeschiedenis? Laat u bijstaan door onze medewerkers
“ Erfgoed De Gonde Vzw “
Brusselsesteenweg 393
9090 Melle

Bekijk regelmatig onze website www.erfgoedmelle.be
in verband met nieuwe publicaties, aanwinsten en necrologische
aanvullingen in onze beeldbank genealogie.

Nieuwsflits
Is een elektronisch berichtenblad van de Werkgroep Genealogie.
Verschijnt tweemaandelijks (niet in juli)
Wordt gratis verstuurd. Info erfgoeddegonde@gmail.com

Verantwoordelijke uitgever:
Luc De Ruyver
Werkten mee aan de realisatie van dit nummer:
Marina Buysse, Roger De Moerloose, Chris Meerschaut,
Bart Muylaert, Antoine Verstuyft
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