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“Tijdreis naar het verleden”
FAMILIEKUNDE REGIO WESTKUST STELT
HISTORISCHE PUBLICATIE OVER
ADINKERKE VOOR
ADINKERKE Voor (landschaps)historici en mensen
die zich verdiepen in heem- en familiekunde bevat de
nieuwe publicatie ‘Terrier van alle de hofsteden ende
lopende landen der prochie van Adinkercke (17691776)’ een schat aan informatie over het verleden van
Adinkerke. Het is een publicatie van Familiekunde
Regio Westkust.

De Panne - Adinkerke

DOOR MYRIAM VAN DEN PUTTE

Voor leken lijkt het ingewikkelde
materie, maar een ‘terrier’ brengt
het verleden van onze voorvaderen tot leven. Het is een soort register dat meestal ook kaarten bevat met beschrijvingen van plaatsnamen en percelen, waarin de
aard van de eigendommen en namen van eigenaars en huurders
staan vermeld, waarin huizen en
namen van bewoners staan genoteerd, maar waarin ook waardevolle informatie over zaailanden,
bossen, landbouwgronden te vin-

PAROCHIEREGISTERS
Joeri Stekelorum, voorzitter van
de vereniging Familiekunde Regio Westkust, legt uit waarom genealogie en familiekunde zo interessant is: “Het is een tijdreis
naar het verleden die ons inzicht
geeft in het leven van onze voorouders. Deze publicatie schetst
een beeld van wat er zich zo’n 400
jaar geleden in de regio rond
Adinkerke heeft afgespeeld, wie
er heeft geleefd en hoe de mensen
toen leefden. Want er werden
soms de gekste zaken genoteerd
in oude documenten. In een ‘staat
van goed’ na een overlijden stond
zelfs genoteerd hoeveel sokken,
hemden of ondergoed de overledene naliet. Parochieregisters wa-

V.l.n.r. schepen van Cultuur Christophe Delrive, burgemeester Ann Vanheste, Joeri Stekelorum (Familiekunde), Jan Van Acker (historicus), Gaby
Van Canneyt (auteur) en schepen Johan Blieck tijdens de voorstelling van
de publicatie op het gemeentehuis. (Foto MVO)

ren destijds belangrijke documenten, die ook nu nog nuttige informatie opleveren. Zij komen bijvoorbeeld van pas bij het
inventariseren van kerkhoven…
Onze vereniging houdt zich momenteel bezig met de inventarisatie voor Nieuwpoort, Adinkerke
en De Panne, en we stellen die
informatie graag ter beschikking
van de lokale besturen.”
Historicus Jan Van Acker, die ook
werkzaam is in de Duinenabdij, is
ook gefascineerd door wat er allemaal te ontdekken valt in oude
tijdsdocumenten als deze ‘terrier’:

Erkenning voor
Moeder Lambik
DE PANNE /
ADINKERKE Provinciebedrijf Westtoer reikte
opnieuw het prestigieuze
Q-label uit. Tal van toeristische ondernemers
aan de kust hebben zich
dit jaar opnieuw geëngageerd om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen aan hun gasten.
De voorbije maanden brachten
vier toeristische ondernemers het
kwaliteitstraject van Westtoer tot
een goed einde. Daarom kregen
ze dinsdagavond het Q-label overhandigd in Hotel Andromeda in
Oostende. Daarnaast haalden ook
23 ondernemingen hun verlenging binnen. In totaal hebben 128
toeristische ondernemingen aan
de kust een Q-label.
“Het kwaliteitstraject bestaat uit
een opleiding en individuele begeleiding op maat. Daarnaast
kunnen de ondernemers leren
van collega’s en ervaringen uitwisselen tijdens bedrijfsbezoe-

“Heel wat plaatsnamen en beschrijvingen die we in dit landboek uit de jaren 1700 van de parochie Adinkerke ontcijferden,
komen ook veel later en zelfs vandaag nog voor. Ik denk bijvoorbeeld aan de Warandegracht, de
Burgweg en het Langeleed… Je
kunt er ook uit afleiden dat onvruchtbare duinengronden als
waardeloos werden beschouwd en
dat er geen fiscale aanslag op berekend werd…”

TITANENWERK
Auteur Gaby van Canneyt leverde

restaurant - tearoom
feestzaal tot 150 pers.

Elke dag open in juli en
augustus uitgezonderd
op maandag.

Wim en Eva Mortier Vanhaecke
Molendam 2 • 8660 Adinkerke
T 0477 52 59 72
www.grootmoerhof.be • info@grootmoerhof.be

Andere maanden is
‘t Groot Moerhof open
op zaterdag, zondag en
feestdagen.
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BVBA
Nathalie Selschotter van restaurant Moeder Lambik met algemeen directeur Stefaan Gheysen van Westtoer. (Foto MF)

ken. Tot slot gingen de ondernemers aan de slag met de suggesties van hun gasten die zij kregen
in een klantentevredenheidsonderzoek”, zegt voorzitter Franky
De Block.
Alle deelnemers werden bezocht
door mystery guests. “Deze mystery guests beoordeelden onder
andere de vriendelijkheid, de gastvrijheid en de netheid van de deelnemende zaken. Na de goedkeuring van het kwaliteitsdossier
door de projectjury, behaalden
vier ondernemingen het Q-label.

Dit kwaliteitslabel is geldig voor
een periode van drie jaar. De vier
nieuwe ondernemingen die dit
jaar het kwaliteitslabel behaalden
zijn hotel Ter Duinen uit Knokke
Heist, restaurant Bleu Chaud uit
De Haan, Julia Fish and Oysterbar uit Oostduinkerke en Camping Zandpolder uit Bredene”,
klinkt het. Naast de nieuwe labels
haalden dit jaar ook 24 bedrijven
hun verlenging binnen voor drie
jaar. Voor De Panne is dat restaurant Moeder Lambik uit de De
Pannelaan. (MF)
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Zot van

den is.

het titanenwerk en nam de volledige transcriptie voor zijn rekening van dit landboek van de parochie Adinkerke, dat werd gemaakt tussen 1769 en 1776. Het is
gebaseerd op het originele 18deeeuwse exemplaar, dat in privébezit is, maar waarvan er zich in het
stadsarchief van Brugge een kopie
bevindt. De auteur heeft ook de
aantekeningen en commentaren
uit de kopie in de transcriptie opgenomen.
Verder werd de publicatie aangevuld met de gedetailleerde topografische Ferrariskaart en de kadastrale Poppkaart, waarop duidelijk de 11 ‘Houcken’ van Adinkerke zijn weergegeven. Het
grondgebied van Adinkerke was
destijds opgedeeld in 11 ‘Houcken’. De percelen van elke ‘houck’
worden beschreven, met vermelding van de eigenaar en de pachter/gebruiker. Bovendien is er van
elke pachter en/of gebruiker een
genealogisch fragment opgenomen en het werk wordt afgesloten
met een index op familienamen.
Prijs van de publicatie: 19 euro
(+ 5 euro verzendkosten). Bestellen kan via marc.derudder@scarlet.be van FV-Westkust, Proostdijkstraat 1, 8630
Veurne of verkrijgbaar in het
Erfgoedhuis Bachten de Kupe,
Leopold II-laan 2, Oostduinkerke.
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