Nieuwsbrief nr. 2 van 2022

ZEVEN NIEUWE PUBLICATIES OVER
BEGRAAFPLAATSEN of KERKHOVEN
De inventaris van de kerkhoven en begraafplaatsen van het werkgebied van
familiekunde Vlaanderen regio Tielt en aangrenzende gemeenten werd in de
voorbije jaren opgemaakt. Nu zijn we gestart met de opmaak van de inventaris van
de begraafplaatsen die aansluiten bij de eerste inventaris.
Een aantal kleinere parochies kwamen in dit geheel aan bod. Het feit dat in oktober
2021 terug een aantal zerken van vervallen concessies werden weggenomen, maken
dat deze publicaties net op tijd de situatie zomer-herfst 2021 konden vastleggen.
Zerken die verdwijnen na vijftien jaar maken dat elk jaar een aantal historische
items verdwijnen waarvoor er meestal niet te veel aandacht is. Uit ervaring weten
we dat ons fotobestand die we opbouwden in de voorbije jaren al regelmatig van nut
kon zijn voor familieleden die te laat waren een foto te maken van de graven van
hun familieleden.
Mensen aan de overkant van de oceaan kunnen moeilijk het gebruik van wegnemen
van zerken begrijpen. Ze zien het een beetje als gemis aan respect voor zij die
respect verdienden tijdens hun leven.

De gemeentelijke begraafplaats
Bachte Schipdonk
de publicatie telt
100 bladzijden
prijs 10,00 euro
+ 3,00 euro port

Het gemeentelijk kerkhof
Sint-Martens-Leerne
de publicatie telt
50 bladzijden
prijs 8,00 euro
+ 3,00 euro port

Het gemeentelijk kerkhof
Bachte-Maria-Leerne
de publicatie telt
86 bladzijden
prijs 10,00 euro
+ 3,00 euro port

Het gemeentelijk kerkhof Vosselare
de publicatie telt
56 bladzijden
prijs 8,00 euro
+ 3,00 euro port
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De gemeentelijke begraafplaats
Landegem
de publicatie telt
180 bladzijden
prijs 14,00 euro
+ 5,00 euro port

De gemeentelijke begraafplaats
Nevele
de publicatie telt
188 bladzijden
prijs 14,00 euro
+ 5,00 euro port

De gemeentelijke begraafplaats
Merendree
de publicatie telt
132 bladzijden
prijs 12,00 euro
+ 5,00 euro port

De portkosten worden aangepast als er meerdere delen per zending
worden besteld:
tot 110 pagina’s 3,00 euro portkosten, vanaf 111 pagina’s tot 320 pagina’s
5,00 euro, meer dan 320 pagina’s 7,00 euro en voor een pakje van 3 cm of
meer dik is dit 10,00 euro.
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Zoals in de vorige publicaties in deze reeks (ondertussen een 70-tal
begraafplaatsen) is de informatie die op de zerken staat, genoteerd
samen met de teksten die voorkomen op de gedenkplaatjes die
familieleden soms laten aanbrengen. Af en toe worden speciale
karakteristieken ook opgegeven.
In een paar van deze publicaties is informatie te vinden over grafplaten
die zich aan of in de kerk bevinden voor zover deze nog leesbaar en
bereikbaar zijn.
Met heel wat afbeeldingen, ruwweg één per bladzijde, krijgt men een
overzicht van de verschillende types zerken. Alle foto’s zijn
raadpleegbaar op de computer in ons documentatiecentrum familiekunde
Vlaanderen regio Tielt, tijdens de normale bezoekuren, elke eerste en
derde zaterdag van de maand of na afspraak met Luc Neyt
lneyt@skynet.be of telefonisch 051/40 60 75 tussen 19 en 20 uur.
Alle publicaties zijn een recto-verso digitale zwart-wit print op A4formaat, afgewerkt met doorlopende kaft in kleurprint. Elke publicatie
sluit af met een index op de familie- en plaatsnamen.

Familiekunde Vlaanderen regio Tielt vzw, Adm. Zetel: Luxemburglaan 21, 8700 TIELT
Ondernemersnummer: 0607 865 742, RPR Gent afdeling Brugge, Email jan-callens@telenet.be,
www.fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be
www.facebook.com/#!/groups/fvTielt/
Familiekunde Vlaanderen regio Tielt hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens
en je recht op privacy. Lees ons privacy beleid op www.fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be
Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, stuur een mailtje naar lneyt@skynet.be
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