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De ESDB-Nieuwsbrief
Met de ESDB-nieuwsbrief wenst de redactieraad de leden en de toekomstige leden op
regelmatige basis te informeren over de activiteiten en publicaties van onze vereniging. Wij
mikken op een frequentie van 6 nieuwsbrieven per jaar waarin telkens 4 onderwerpen
beknopt worden aangekaart. Meestal zullen deze onderwerpen ruimer worden behandeld op
onze website, Facebook-pagina en/of YouTube-kanaal. De PDF-versie van deze nieuwsbrief
zal via e-mail worden uitgestuurd en zal ook, waar opportuun, de nodige linken bevatten. Een
print-versie zal per post worden gestuurd naar leden die geen e-mailadres hebben.

De nieuwste editie - ESDB 2018 I 02
Het tweede nummer van jaargang 101 ontvangen de leden weldra in de bus. Een greep uit de
inhoud: De Leeuwse Bijbel door Hans Ausloos - De oprichting van de windmolen van Sempts
in Ternat door Jaak Ockeley - Mandatarissen uit het Land van Gaasbeek, de meiersfamilie de
Weert door Joris De Beul - Prins Filips Willem van Oranje door Wilfried Verleyen - Pieter
Fagel, biografie van een veelzijdige Brusselse dominee door Guy Liagre - Honden in Evere en
elders door Pieter Cnops - Eigen armen eerst in 1646 door Edmond Schoon & Ben
Vermoesen. Meer op de website via: http://www.esdb.be/product/2018-02-esdb/

Terugblik op de Gouwdag 2018
Met plezier en voldoening blikken we terug op de jaarlijkse Gouwdag die ons dit jaar naar
Zaventem, Humelgem en Leefdaal bracht. De leden die aanwezig waren op de gouwdag
hebben de aanwezigheid van Fabien de fotograaf ongetwijfeld opgemerkt. Op de website is
een selectie van 60 beelden te bekijken. Deze tref je aan op de pagina “mededelingen”
http://www.esdb.be/mededelingen/ onder “escapades in foto’s”. Veel kijkplezier. Met een
rechter muisklik op de foto kan elke foto worden gedownload. In 2019 zal de Gouwdag ons
voeren naar Anderlecht en Brussel. Noteer alvast 1 mei in uw agenda.

Schrijf je in via de website
Als vzw zijn we verplicht spaarzaam om te gaan met onze financiële middelen. Portkosten
trachten we zoveel mogelijk te mijden. Daarom dringen wij aan, bij onze leden en
toekomstige leden, om uw gegevens in te brengen via het inschrijvingsformulier op onze
website http://www.esdb.be/leden-worden/ . We leggen de nadruk op het kenbaar maken
van uw e-mailadres om deze nieuwsbrief kosteloos te kunnen uitsturen. Nieuwsbrieven die u
via mail ontvangt, zoals deze ESDB-nieuwsbrief, kan u ook probleemloos via mail delen met
vrienden en familie. Wij rekenen op u om promotor te zijn van ESDB. Waarvoor dank!
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