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met de gewaardeerde steun van

ONZE ACTIVITEITEN
zaterdag 26 augustus 2017
8.30-19.30

Kennismaking met Frans-Vlaanderen; gegidste busreis
met o.a. bezoek aan de Wattenberg, de jeneverstokerij
in Houlle, park van Saint-Omer, Moulin Snick (middagmaal),
Christal d’Arques en Clairmarais
onder deskundige leiding van
Jef Ameeuw, Frans-Vlaanderen kenner
gedetailleerd programma volgt – richtprijs 59 euro/pp

Zondag 19 november 2017 om 10 uur

workshop gebruik van het programma Aldfaer, praktische
tips door Joeri Stekelorum
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OPROEP VRIJWILLIGERS
Heb je wat vrije tijd en wil je onze vereniging helpen ? Onze digitale collectie bidprentjes en rouwbrieven willen
we verder ontsluiten door het invoeren van geboortedatum en –plaats, overlijdensdatum en –plaats en naam
echtgenoot. Ook voor het opschonen van dubbels uit onze bestanden zoeken we nog helpende handen. Dit alles
kan je van bij je thuis doen, op een moment die voor jou het beste past. voor meer info: dirk.cailliau@scarlet.be
Of help je liever met klasseren in ons centrum: neem contact met chantal.loones@telenet.be

jrg. 17 nr. 2 | 21

BEHOEFTIGEN IN DE KASSELRIJ VEURNE 1782 (DEEL 11)
JOERI STEKELORUM
(voor de situering en de inleiding, zie Nieuwsbrief 3/2014 p. 40, waar aan bod kwamen Adinkerke, Koksijde,
Oostduinkerke, Wulpen, Ramskapelle en Sint-Joris; in het nummer 4/2014: Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp,
Eggewaartskapelle en Stuivekenskerke; in het nummer 1/2015: Beveren-Ijzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Houtem;
in het nummer 2/2015: Izenberge, Kaaskerke, Leisele; in 3/2015: Oostkerke, Pervijze, Sint-Rijkers; in het nummer
4/2015: Oeren, Vinkem en Wulveringem; in het nummer 2/2016: Alveringem; in het nummer 3/2016: Steenkerke,
Veurne Sint-Niklaas Beoosterpoort en Bewesterpoort, Zoutenaaie en ’s-Heerwillemskapelle; in het nummer
4/2016: Oudekapelle en parochies in het Brugse Vrije; in het nummer 1/2017: Haringe en Stavele)

Oostvleteren

Lyste van de respective famillien onderhouden van den disch van Oostvleteren (…)
D’eerste de mans en vrouwen, de tweede de weduwen, de derde de dochteren ende de vierde de soonen
Gaspard NOTREDAME op Pollynchove, hebbende twee kynderen, Rosa oudt 5 jaeren, Joanna Therese 2 maend,
boerewerckman oudt 30 jaeren, van gemeene klouckte, synne vrauwe spinnende, 39 jaer
Leopoldus DERAEVE, gebruycker van een hofstedeken op Crombeque groot 8 gemeten, ongesont van lichaeme
oudt 46 jaeren, synne vrauwe spinnende oudt 50 jaeren, hebbende drie kynderen, te weten Isabelle Therese
oudt 13 jaeren, Pieter matthys oudt 11 jaeren en Joanna Clara oudt 5 jaeren
De weduwe van Amatus VANDENDRIESSCHE tot Pervisie, kloeck van lichaeme, spinnende en gaende te boere om
te wercken, 33 jaeren, hebbende een kyndt Anna Therese, 3 jaeren
Joannes CORNETTE tot Leysele boerewerckman, van gemeente kloeckte, 43 jaeren, synne vrauwe spinnende
oudt 37 jaeren, hebbende negen kinderen, te weten Joanna Therese hebbende ’t maricoseer oudt 14 jaeren,
Anna Therese oudt 13 jaeren, Joseph Ignaes oude 11 jaeren, Philips Eugenius 10 jaeren, Cornelius 9 jaeren,
Marie Josepha 6 jaeren, Barbara Colleta 2 ½ jaeren en Martinus Carolus, 1 ½ jaeren
Pieter DEBAENST tot Alveryngem boerewerckman van kleyne gesontheyde oudt 37 jaeren, synne vrauwe
spinnende, 29 jaeren hebbende drie kynderen Joannes Frans 4 jaeren, Marie Therese oudt 6 jaeren en Francisca
Perpetua 1 jaer
De weduwe Philippus LUYSSE op Poperynge kloeck gaende om te waschen oudt 42 jaeren, hebbende drie
kynderen, Theresia 13 jaeren, Pieter oudt 10 ½ jaeren en Marie oudt 5 ½ jaeren
Albertus SAVER op Steenkercke boerewerckman van gemeene kloeckte oudt 38 jaeren, synne vrauwe spinnende
48 jaeren, hebbende vier kynderen Joanna 7 jaeren, Albertus Josephus oudt 4 jaeren, Anna Marie oudt 3 jaeren
en marie Clara oudt 3/4de jaeren
Pieter PREEUW tot Leysele, boerewerckman dickwils sieck 25 jaeren, synne vrauwe spinnende 30 jaeren,
hebbende twee kynderen te weten jan Baptiste oudt 1/4de jaer en Joanna Constantia 2 ½ jaeren
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De weduwe van Frans CLAEYS tot Hooghstaede, kloeck van lichaeme spinnende, 47 jaeren, hebbende drie
kynderen, Barbara 16 jaeren, Constantia oudt 6 jaeren en Josephe oudt 3 jaeren
De weduwe Jacobus CRANPENTIER tot Ghyverinchove, kranck van lichaeme, spinnende, 45 jaeren hebbende een
kyndt Jacobus 17 jaeren
De weduwe Joannes PRINCIER tot Rousbrugghe spinnende, gemeene van gesondheydt oudt 51 jaeren hebbende
twee kynderen, Jacobus leerende schoemaecken 12 jaeren, Joannes leerende wever 17 jaeren
Joannes VERBAERE tot Stavele, boerewerckman van gemeente gesontheydt oudt 50 jaeren, synne vrauwe oudt
44 jaeren, hebbende vyf kynderen, Pieter schoelapper oudt 16 jaeren, Marie Therese 14 jaeren, Jan Baptiste 11
jaeren, Ingel Audomarus 4 jaren en Joannes Carolus 1 jaer
Albertus LOUWAGE synde in het krancksinnigh huys tot Ipre, synne vrauwe tot Stavele, kloeck, spinnende en
uytgaende te wercken 48 jaeren, hebbende een kyndt, Joanne Therese 4 ½ jaeren
De weduwe Francois DECROCK tot Wulveryngem, kloeck uytgaende te wercken en spinnende, 42 jaeren,
hebbende twee kynderen, Jan Baptiste 13 jaeren en Joannes 7 jaeren
De weduwe Caerel CLAEYS tot Pollynchove, spinnende en van gemeene kloeckte oudt 44 jaeren, hebbende drie
kynderen, te weten Barbara Josepha 14 jaeren, Francisca 13 jaeren en Pieter Joannes 6 ½ jaeren
Maximilliaen DEROO op Pollynchove vaerende op de barge van gemeene gesontheyde oudt 50 jaeren, synne
vrauwe spinnende 47 jaeren, hebbende vier kynderen, Marie Dorothea 14 jaeren , Judoca oudt 11 jaeren, Ivo
Bruno oudt 8 jaeren en Jan Baptiste 6 jaeren
Jacobus MAES gebruycker van 3:2:0 roeden hofstedeken op Nieucappelle en werckman, van gemeene kloeckte
oudt 36 jaeren, synne tweede vrauwe spinnende 29 jaeren, hebbende ses kynderen, Genoveva 12 jaeren, Pieter
oudt 11 jaeren, Carolus 9 jaeren, Leopoldus 4 jaeren, Anna 1 3/4 de jaeren en Franciscus 0 jaeren
Pieter Jacobus BOUCKSOONE schaeper, kranck van lichaeme oudt 58 jaeren, synne vrauwe kloeck gaende
wercken 46 jaeren, hebbende vyf kynderen, Maria Cecilia 20 jaeren, Ignaes Joseph leerende slooten maken 18 ½
jaeren, Reginaldus Ferdinandus leerende timmeren 17 ½ jaeren, Jacobus Joannes leerende matsen 14 ½ jaeren,
Angelus Josephus leerende cleermaecken oudt 12 ½ jaeren
De weduwe Albert MARYN besteedt oudt 70 jaeren
Joseph HALLACKER tot Tetegem, oudt 72 jaeren en ontrent impotent, synne vrauwe geheel kloeck 60 jaeren
Nicolais WORME weduwaere, besteedt oudt 84 jaeren
De weduwe Lucas LECONTE, besteedt oudt 85 jaeren
De weduwe van Pieter Joannes SENESAEL tot Avecappelle, kloeck, gaende te wercken en spinnende oudt 28
jaeren, hebbende een kyndt Philippus Jacobus 6 jaeren
De weduwe Pieter DEPUYDT op Renynge van gemeente kloeckte, spinnende, 50 jaeren
Cosmas GUYLYNCK half krancksinnigh, nietmin labbinnende (?) en spinnende, 18 jaeren
Pieter VERPLAETSE op Oostvleteren, kloeck, boerewerckman oudt 48 jaeren, synne vrauwe spinnende 39 jaeren,
hebbende dry kynderen, Jacobus 13 jaeren, Pieter oudt 8 jaeren ende Joannes 1/12de jaer
Pieter VERCAEMER op Westvleteren boerewerckman met een slecht loopende been oudt 60 jaeren, synne vrauwe
spinnende 43 jaeren, hebbende vier kynderen Frans 10 ½ jaeren, Francisca 8 ½ jaeren, Isabelle 6 jaeren en
Anna Therese 4 jaeren
Pieter MELIS op Oostvleteren, kloeck, boerewerckman 45 jaeren, synne vrauwe spinnende 72 jaeren
Laurens DESCHRYVER junior op Oostvleteren, houdtsaeger van gemeene kloeckte 53 jaeren, synne vrauwe
spinnende 50 jaeren, hebbende een kyndt Joannes Frans 12 ½ jaeren
De weduwe Jacobus HUNGORE (?) op Renynge van gemeene kloeckte spinnende 55 jaeren
De weduwe van Jan VANDOORNE op Oostvleteren, van gemeene kloeckte spinnende 67 jaeren, hebbende twee
kynderen te weten Joanna Clara ongesont 23 jaeren en Albertus oock ongesont 18 jaeren
De weduwe van Joannes LUSSCHENTIER op Oostvleteren oudt 80 jaer en spinnende
Marie Cornillie ALEXANDRE op Oostvleteren, blindt en besteedt, 41 jaeren
Pieter Jacobus DETILIE jonghman op Oostvleteren, impotent van handen, boerewerckman, 62 jaeren
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Jacobus SACKENPREZ op Oostvleteren, weduwaere, kloeck en boerewerckman 57 jaeren, hebbende twee
kynderen Pieter 14 jaeren en Joanna 12 jaeren
Jacobus BROUCKXOU op Oostvleteren, ontrent 71 jaeren, syn wyf spinnende 50 jaeren
De weduwe van Joannes GRAEFSCHEPE tot Woesten, kloeck, gaende te wercke ende spinnende oudt 47 jaeren,
hebbende dry kynderen te weten Pieter Frans 8 jaeren, Catharinne oudt 6 jaeren en Joanna Clara 4 jaeren
Joannes Baptiste BEAUSERLINGEIN op Oostvleteren, matsenaersknecht en kloeck oudt 52 jaeren, synne vrauwe
spellewerckende 47 jaeren hebbende acht kynderen te weten Joannes oudt 17 jaeren, Ursulle 15 jaeren,
Ludovica 12 jaeren, Francisca 10 jaeren, Goddelieve 9 jaeren, Ludovicus 8 jaeren, Colleta 4 jaeren ende Anna 2
jaeren
Pieter SEDEIN tot Woesten, kloeck en boschwercker ofte houtmaecker oudt 40 jaeren, synne vrauwe spinnende
37 jaeren, hebbende ses kynderen te weten joanna Therese oudt 12 ½ jaeren, Pieter 11 jaeren, Barbarra 8
jaeren, Joannes Baptiste 7 jaeren, Cornillie 5 jaeren en Cecilia 2 jaeren
De weduwe van Jacobus ROORYCK op Oostvleteren, van gemeene kloeckte en spinnende 56 jaeren, hebbende
een kyndt Pieter 12 jaeren
Joannes Baptiste DELELYE op Oostvleteren, kloeck en boerewerckman oudt 52 jaeren, synne vrauwe spinnende
44 jaeren, hebbende ee kyndt Pieter 16 jaeren
Pieter NOTREDAME op Westvleteren, kloeck en boerewerckman oudt 34 jaeren, syn wyf spinnende 35 jaeren,
hebbende vier kynderen te weten Anna oudt 9 jaeren, Pietronelle 7 jaeren, Marie 3 jaeren en Catharinne ½ jaer
Cornelis DEHOUCK op Oostvleteren, van gemeene kloeckte, werckman 32 jaeren, syn wyf spinnende 29 jaeren,
hebbende drie kynderen, Pieter 5 jaeren, Marie oudt 4 jaeren, Theresia 1 ½ jaer
Frans MEIRLEVEDE, maeckelaere van kooyen en peirden, 67 jaeren
De weduwe Jan Baptiste DEWULF op Westvleteren, van gemeene kloeckte, spinnende, hebbend vier kynderen,
Catharinne Theresia 13 jaeren, Francisca 12 jaeren, Josepha 8 jaeren ende Jacobus 9 jaeren
Jacobus DEKROCK weduwnaere op Oostvleteren, kloeck boerewerkcman 42 jaeren, hebbende vier kynderen te
weten Anna Therese 16 jaeren, Catharinna 13 jaeren, Mary Catharinna 7 jaeren en Franciscus 8 jaeren
Besteede kynderen:
Marie Therese LONCKE oudt 12 jaeren, Isabelle LONCKE 13 jaeren, Andries LONCKE oudt 16 jaeren ende Jacobus
NOTREDAME 13 jaeren
Den tottallen nombre van mans en vrauwen: 46 persoonen
Den tottallen nombre van de weduwaeren ende weduwen, bedraeght 21 persoonen
Den nombre van dochteren is 60
Ende den nombre van soonen 51
‘t nombre tottalle is 178 personen
Aldus de lyste gemaektt onder alle gewoonelicke protestatien ter assistentie van Erasmus Albertus BROUCKXOU
dischmeestere, by my Joannes Francois AMPOORTER, hooftman der prochie van Oostvleteren ter adjonctie van
Pieter Jacobus MAIEUR gheeedt clercq en gheslooten op den 2 decembre 1782

Pollinkhove
Lyste specificque van alle de behouftige persoonen zoo getrauwde als enclipte, onderhouden van den disch der
prochie van Pollynchove (…)
Alvooren Anna filia Pieter CORNELIS, weduwe van Joannes BOSSAERT, 36 jaar, spinster, hebbende vier kynderen
te weten een zoon genaemt Engelbertus 11 jaar, een zoon Ambrosius 8 jaar, een zoon Joannes 3 ½ jaar, een
dochter Isabella 12 jaar, spinster
Pieter WYBAUW, 70 jaar, impotent, zyne huysvrauwe Francoise DEWULF, 60 jaar, spinnette, hun zoon Hubertus,
17 jaar, werckman
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Joannes LAIRE, 49 jaar, werkman, Petronelle therese WEEGSTEEN zyne vrauwe hebbende drie kynderen te
weten een zoon 13 jaar, een zoon 3 jaar, een dochter 8 jaar
Isabella CROOS weduwe van Jorin HUYGEBAERT, 62 jaar spinnette
Ferdinande LAPLACE 52 jaar werckman, Marie ALLEWEIRELDT zyne huysvrauwe, hebbende drie kynderen te
weten een zoone 4 jaer, een dochter 16 jaer spinnette, een idem 2 ½ jaer
Pieter CLAEYS, 55 jaar, werkman, Jacoba GHOOSEN zyne huysvrauwe 43 jaer, spinnette, hebbende vier
kynderen te weten een zoon 12 jaer, een idem 2 jaer, een dochter 8 jaer, een idem 2 jaer
Augustyn HUYGHE, 58 jaer, werkman, Brigitte LAUW zyne huysvrauwe, 26 jaer, spinnette, hebbende dry
kynderen te weten een zoon 5 ½ jaer, een idem 4 jaer, een dochter ½ jaar
Arckebodin CLARYSSE, 44 jaer, houpelsnyder, Anna Therese BOONIFAES zyne huysvrauwe 42 jaer, spinnette,
hebbende vyf kynderen te weten een zoon 15 ½ jaer, wever, een idem 3 jaer, een dochter 13 ½ jaer, spinnette,
een idem 11 jaer, spinnette, een idem 8 ½ jaer
Joannes DEVOS, 31 jaer, schoelapper, Isabelle AERNOUDT zyne huysvrauwe 50 jaer, spinnette, hebbende drie
kynderen te weten een zoone 14 jaer, een idem 11 jaer, een idem 7 jaer
Joannes BULTHEZ, 68 jaer, werkman, Jacoba MOERCANT zyne huysvrauwe, 63 jaer, spinnette, hebbende twee
kynderen te weten een dochter 26 jaer, spinster, een idem 14 jaer, spinster
Francois SENAVE, 37 jaer, wever, Marie Joanna DERAEDT zyne huysvrauwe, 36 jaar, spinnette, een zoon 11 jaer,
een idem 8 ½ jaer, een idem 4 jaer
Anna Marie VRAMBOUDT, weduwe van Joseph DEHEM, 63 jaer, spinnette
Jacobus IWEINS weduwaer, 56 jaar, cherugien, hebbende een dochter 14 jaer, breyster
Joannes VANDENCASTEELE, 45 jaer, werkman, Joanna Therese BAEGE zyne vrauwe, hebbende drie kynderen te
weten een dochter 10 jaer, een idem 6 jaer, een idem 2 jaer
De weduwe van Jan BLIEK, 50 jaer, spinnette
Petronelle BEAUFERLINGIEN jonge dochter, 40 jaer, stomme
Vidua Martinus THIEUW, 50 jaer, spinnette
Pieter COEMELCK, 54 jaer, saeger, zyne huysvrauwe 40 jaer, spinnette, hebbende vyf kinderen, 2 zoonen, 3
dochters
Vidua Joannes JANSSEN te Proven, 64 jaer, spinnette, haere dochter 36 jaer, spinnette
Joanna RYSPOT, jongedochter, 34 jaer, impotent
Frans GOETHALS, jongman, 40 jaer, impotent
Rosa Clara VERSCHELLE, jonge dochter 30 jaer, impotent
Francois HOEDT, 33 jaer, schoelapper, Marie TRUYE zyne huysvrauwe 32 jaer, spinster, hun zoon 5 jer
Petronella CAPOEN weduwe van Francois HUYGHE, 66 jaer, spinster
Pieter DESCHUTTELAERE, 82 jaer, Marie Catharina DEKNUYDT zyne vrouwe 50 jaeren, spinster, hun zoon 15 jaar,
potbacker
Pieter LAVAE, weduwaer, 68 jaer, impotent, zyne dochter 17 jaer, spinnette
Louis COEMELCK, 46 jaer, wever, Marie TOLPE zyne huysvrauwe, 32 jaer, spinster, hebbende seven kynderen te
weten, een zoon 18 jaer, wever, een idem 16 jaer, wever, een idem 9 jaer, een dochter 19 jaer, spinster, een
dochter 11 jaer, spinster, een dochgter, 2 ½ jaer, een idem 1 jaer
Jacoba CROIGNY weduwe van Pieter PYNSON, 47 jaeren, spinster, hebbende vier kynderen te weten een zoon 18
jaer, kleermaker, een dochter 18 jaer, spinnette, een dochter 10 jaer, spinnette, een dochter 7 jaer
Pieter ROORYCK, 48 jaer, schipper, Anne Therese TRYOEN zyne huysvrauwe, 49 jaer, spinnette, hebbende vyf
kynderen te weten een zoon 17 jaer, schipper, een zoon 12 jaer, schipper, een dochter 24 jaer spinster, een
dochter 9 jaer, een dochter 3 jaer
Joannes DELALOY, 62 jaer, schoemaker, Marie HOUCK zyne huysvrauwe, 50 jaer, spinster, hunne dochter 19
jaer, spinster
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Pieter PORRE te Hoogstaede, 54 jaer, impotent, Anna TEMPERVILLE zyne huysvrauwe, 42 jaer, spinnette,
hebbende drie kynderen, een zoone 18 jaer, een idem 10 jaer, een idem 7 ½ jaer
Joseph COEMELCK te Houtthem, 51 jaer, smedt, Marie MEIRLEVEDE zyne huysvrauwe, 40 jaer, spinnette,
hebbende vier kynderen te weten een zoone 13 jaer, een idem 1 jaer, een dochter 10 jaer, een idem 7 maenden
Pieter DEHOUCK te Bulscamp, 52 jaer, werkman, Constanita KILLE zyne vrauwe, 40 jaer, spinster hebbende
seven kynderen te weten een zoone 15 jaer, een idem 13 jaer, een idem 7 jaer, een idem 6 jaer, een idem 4
jaer, een idem 1 jaer, een dochter 18 jaer, spinnette
Pieter BOLLE te Rexspoede, werkman, zyne huysvrauwe, hebbende vier kynderen
Jacobus VERSTRAETE te Vynchem, 45 jaer, werckman, zyne huysvrauwe spinnette, hebbende drie kynderen
Vidua Joannes KEIRSBILCK, Nederwaesten met ses kynderen
Pieter LAPLACE, Lampernisse, 40 jaer, werckman, zyne vrauwe, hebbende vier kynderen
De weduwe met ses kynderen van Pieter VANBLEU, Dunckercke
Francois SMAGGE, Alverynghem, 39 jaer, werkman, zyne huysvrauwe met vier kynderen
Vidua Pieter CAILLIE, Oeren, 40 jaer, spinnette
Vidua Caerel THIEUW, Vynchem ende een kyndt
Vidua Dominicus DECROP, Wulpen met ses kynderen
Ambrosius AMEYT, Veurne met vrauw ende drie kynderen
Gregorius DEDOUS, Ramscappel, 30 jaer, werckman met vrauw ende vyf kynderen
Vidua Pieter LALOY met een kyndt tot Merchem, spinnette
Godefridus DEVYNCK, Alverynghem, 40 jaer, werckman met vrauwe ende vier kynderen
Abraham LEHOUK, Alverynghem, met vrauw ende vier kynderen
Pieter Joannes RIETHAEGE, Lampernisse, werckman, met vrauw ende vyf kynderen
Ignatius RYSEN, Vynchem, 30 jaer, werkman met vrauw ende vier kynderen
Minderjaerige kynderen besteedt tot laste van den voorschreven disch zoo volgt: eerst Marie DEHOUK, 13 jaer;
Engel LYMBOURG, 20 jaer cranksinnigh; Pieter Albert AMPOORTER 4 jaer, Francisca AMPOORTER 3 jaer,
Francisca LOUWERS 15 jaer, Pieter Joannes LOUWERS 5 jaer, Philippus Ignatius LOUWERS 2 jaer
T’zaemen persoonen last disch Pollynchove: 220
Aldus de voorschreven lyste gemaekt (…) by my onderschreven geeedt clercq der voorseyde prochie van
Pollynchove op den 28 novembre 1782
(get. C. NEUDT)
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106-JARIGE MARTHA VERPOORTE OVERLEDEN.
JOERI STEKELORUM
In Beauvoorde is Martha Verpoorte op 106-jarige leeftijd thuis overleden. Daarmee verliest Veurne haar oudste
inwoner. Martha werd op 10 juli 1910 geboren in Wulveringem, dat in 1971 fuseerde met dat andere polderdorpje
Vinkem. Martha was een graag geziene dame in het dorp. Haar honderdste verjaardag werd destijds uitbundig
gevierd tijdens de lokale feesten Zwaantje Kermis. Met haar man Omer Haghedooren, die al in 1975 overleed, had
Martha zes kinderen. Daarna volgden nog dertien kleinkinderen en maar liefst 24 achterkleinkinderen.

Bidprentjes voorouders Martha Verpoorte
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KWARTIERSTAAT VAN MARTHA MARIA CORNELIA VERPOORTE
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Aanvullingen bij de kwartierstaat van Martha Verpoorte
KW 12 = x Isaballa Clara ROUSSEEUW +Izenberge, 01-10-1835
KW 13 = x Franciscus DEWITTE +Adinkerke, 20-02-1829
KW 20 = xx Maria Joanna VALCKE
KW 22 = x Anna Theresia DEHOLLANDER +Bulskamp, 11-08-1809
KW 27 = xx Lo, 09-06-1800 Joannes Bernardus LILEIR (°Lo, 29-01-1769)
KW 30 = xx Maria DINGELOO (°Hondschoote)
KW 32 & 33 = Guilielmus VERPOORTE (°Killem) & Isabella VANDENBUSSCHE (°Leisele)
KW 34 & 35 = Petrus Antonius LEHOUCK (ex Rexpoede) & Aldegunda Joanna RABAEY (ex St Ryckers)
KW 36 & 37 = Joannes Baptista DEPAUW (+Wulveringem, 23-12-1783) & Regina DEWILDE
KW 38 & 39 = Cornelius LANNOYE (+Wulveringem, 2 complementaire XI) & Maria Theresia BEYAERT (+Wulveringem, 01-11-1786)
KW 40 & 41 = Joannes-Franciscus DEGANS (°Alveringem, +Steenkerke, 27/04/1812) & Joanna-Theresia HUYGHE (° en +Oudekapelle, 2/02/1794)
KW 42 & 43 = Pieter DE CORTE (°Lo, +Veurne, 3/04/1814) & Maria DEWITTE (°Lampernisse)
KW 44 & 45 = Petrus Jacobus DURON (°Haringe +Bulskamp, 04-11-1779) & Isabella Theresia VERBECQUE (+Bulskamp, 30-12-1780)
KW 46 & 47 = Andreas VANDEWOUDE (°Lo +Veurne, 20 floreal 12) & Maria Joanna BISSCHOP (°Alveringem +Veurne, na 1810)
KW 48 & 49 = Pieter VANRYSSEL & Isabella MAES
KW 50 & 51 = Petrus Josephus DELVA (ex Gijverinkhove) & Matsaert Maria Jacoba (ex Oostvleteren)
KW 52 & 53 = Jacobus BOUSSEMAERE & Petronilla Theresia DEBAENST
KW 54 & 55 = Petrus Jacobus SCHEPEN (+Alveringem) & Joanna Clara MAERTEN (+Alveringem)
KW 56 & 57 = Gabriel Joannes Baptiste MOENECLAEY (Gijverinkhove, 1713-1786) & Maria Francisca WINNOCK (Gijverinkhove, 1728-1779)
KW 58 & 59 = Joannes Josephus DEQUEKER & Maria Theresia BARREZEELE
KW 60 & 61 = Joannes Baptista LIBBERECHT & Joanna Constantia RYCKEBOER
KW 62 & 63 = Joannes Baptista TICKET & Maria Jacoba VIEREN

NIEUWE UITGAVE
Terrier van alle de hofsteden ende lopende landen der prochie van
Adinkercke (1769-1776)
door Gaby Van Canneyt & Joeri Stekelorum, met inleiding door Jan Van
Acker
De uitgave omvat de volledige transcriptie van het landboek van de
parochie Adinkerke, gemaakt tussen 1769 en 1776. Het is gebaseerd op
het originele 18de eeuwse exemplaar (in privaat bezit); een kopie bevindt
zich in het stadsarchief van Brugge (fonds Caloen). De annotaties die
gemaakt zijn in de kopie, werden in de transcriptie opgenomen. Het
grondgebied van Adinkerke werd opgedeeld in 11 zgn. “Houcken”. Per
houck worden de percelen beschreven en wordt de eigenaar en de
pachter/gebruiker vermeld.
De publicatie wordt aangevuld met de kaart van Ferraris en de kadastrale
Popp-kaart, waarop de houcken en de diverse toponiemen uit het
landboek worden weergegeven. Van elke pachter en/of gebruiker is
bovendien een genealogisch fragment opgenomen. Het geheel wordt
afgesloten met een index op de familienamen.

Deze publicatie kost 19 euro (+ 5 euro verzendkosten) en is te bestellen via marc.derudder@scarlet.be (overschrijven via
BE37 9796 2228 6428 (BIC ARSPBE22) van FV-Westkust, Proostdijkstraat 1, 8630 Veurne;
ook verkrijgbaar in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe, Leopold II-laan 2, Oostduinkerke, elke namiddag in de week en
tijdens de openingsuren van het documentatiecentrum van FV Westkust (elke zaterdag 13.30-17.00)

zie ook interessante info op https://debliedemaker.wordpress.com/2017/06/02/adinkerke-in-de-18de-eeuw/
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WAAR IS DE HET DORPJE WALSCAPPLE GELEGEN?
RONALD STRUBBE
In een doopakte van Watou 26-12-1643 vind ik dat de meter, Courtois Ludovica afkomstig is van Walscapple of
Walscappele.
Na wat zoeken op geneanet vind ik maar 1 verwijzing naar Walscappel. Bij verder zoeken kon ik maar niet vinden
waar dat gelegen was. Via Wikipedia vond ik dan een verwijzing naar Wallon Cappel, waarvan de vertaling
Waalskappel is. Zo weten we nu dat Walscapple een dorpje bij Hazebroek is.

INTERESSANTE BRONNEN ONLINE
Via de volgende link zijn legenden en mythes te raadplegen:
http://www.figy.be/legenden/west-vlaanderen
Het Rijksarchief van België plaatst 85.000 historische kadasterbeelden online.
De kadastrale primitieve plannen (eerste helft 19de eeuw) werden door het Rijksarchief online gezet. Die
plannen zijn meestal vervaardigd in de Franse en Hollandse periode (zie de datum van opmaak op elke
kaart) en zijn als basis gebruikt voor het Belgisch kadaster. Ze werden vanaf 1830-1834 verder als
werkdocumenten gebruikt door het Belgisch kadaster en dus verder aangepast, soms nog tot in de 20ste
eeuw (zie bijvoorbeeld Koksijde, waar de verkaveling ca. 1900 en later op getekend werd). Die
aanpassingen zijn meestal wel goed zichtbaar. Het zijn prachtige kaarten, die een interessante
meerwaarde bieden, maar je moet er omwille van voortdurende aanpassingen kritisch mee omspringen…
Vergelijk met de Popp-kaarten (vervaardigd vanaf 1840-er jaren tot eind jaren 1870).
Voor meer info: http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-nieuwsberichten&a=2017-05-16lancering-van-de-onlinecollectie-historische-kadasterplannen-en-documenten.
Nieuwe akten op www.archiefbankbrugge.be
Er zijn 9.035 akten van de burgerlijke stand van de voormalige gemeente Koolkerke (1796-1915)
toegevoegd. Voortaan zijn nu dus de akten van alle Brugse deelgemeenten online en doorzoekbaar.
In het kader van de herdenking van honderd jaar Eerste Wereldoorlog (1914-1918) zijn de bijna duizend
gedrukte aanplakbrieven van de Duitse bezetter en van het Brugse Stadsbestuur gescand en inhoudelijk
beschreven. Wil je weten wanneer Kapitein Charles Fryatt is terechtgesteld of wat de Duitse bezetter
deed met loslopende honden, voer respectievelijk het zoekwoord ‘Fryatt’ en ‘honden’ in en je ziet het
resultaat op je scherm. Met deze uitbreiding wordt aangeven dat de archiefbank niet enkel dient voor
online genealogische bronnen maar ook voor archiefreeksen nuttig voor historici en lokale vorsers en de
geschiedenis van de stad.
Binnenkort wordt een upgrade van de webtoepassing voorzien met enkele nieuwe functionaliteiten,
waarvan de belangrijkste de bladerfunctie is..Op de startpagina zal aangegeven worden, wanneer deze
upgrade is gebeurd.
Nieuw op www.geopunt.be/
Een Franse topografische kaart uit ca 1745-1748, minstens even goed als de kaart van Ferraris. Voor meer
info: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/nieuws/oudste-kaart-van-belgie-als-gratis-opendata/. Voor onze regio bijv zie je mooi de verdwenen geul in de duinen, hoe het gehele militaire systeem
van de Franse troepen in kaart is gebracht (cfr. o.m. de redoutelinie langs het Langelis en hoe de
oude redoute van Wulpen nog zichtbaar is), hoe de bouwresten van de Duinenabdij worden weergegeven,…

30

| jrg. 17 nr. 2

SPOTNAMEN GEMEENTEN
HILON VANLEENHOVE
Ardooie

“Steek de nood”

Meulebeke

Turken

Bovekerke

Rattenparochie

Nieuwkapelle

Muggenblusschers

Brugge

Zotten

Nieuwpoort

Schrobben (vissoort)

Damme

Zuipers

Oostende

Platen (vissoort)

De Haan

Dennelopers

Oostvleteren

Smouteters

De Klijte

Keien

Oudekapelle

Muggenblusschers

De Panne

Puzzieschieters (emmer met
koord neerlaten)

Poperinge

Keikoppen

Roeselare

Vechters

Diksmuide

Beutereters = Boter

Schuiferskapelle

naar S gaan (vertrekken)

Gistel

Hovelingen

Stalhille

Beslagmakers

Harelbeke

Scheepstrekkers

Stavele

Rosten

Heist

Keuns = Konijnen

Tielt

Lijnwadeniers

Torhout

Desschers (dorsers)

Veurne

Stropers

Vlamertinge

Plaatsekraaien (brandhazen

Voormezele

Papteelen

Waardamme

Waaromme

Wakken

Waterheren

Watou

Schotters (schutters)

Wenduine

Ezels

Westvleteren

kersemoeseters

Wevelgem

Lopers

Wingene

Gouden ring

Wulveringem

Zottekot

Zerkegem

Zandlopers

Zuienkerke

Vlasbinders

Zwevezele

Paptelen

Houthulst (het Vrijbos) Bosketen,buschkanters
(gemeenten waarover het Vrijbusch zich uitstrekte)
Ichtegem

Kakkernest

Ieper

Kinders

Keiem

Keikoppen

Kemmel

Gapers

Klerken

Reizegers

Knokke

Duinenslapers

Komen

Drapeniers

Kortrijk

Pasteieters

Krombeke

boschketen

Kuurne

Ezels

Lissewege

Ezelboeren

Lombardsijde

Duinkeuns (konijnen)

Menen

Wagenwielvangers

Mesen

Dikkoppen

IN

MEMORIAM

Op 21 februari overleed in Roeselare ons lid Johan Meersdom, geboren in Roeselare op 6 april 1949
Op 18 maart overleed in Oostduinkerke ons lid Laurens Provoost, geboren in Adinkerke op 18 juli 1930.
Op 9 april overleed in Veurne ons gewezen bestuurslid Roger Lombré, geboren in Veurne op 5 september 1947
Op 4 mei overleed in Veurne ons lid Gery Debeuf (°Zillebeke, 1937), echtgenoot van Magda Mees
Familiekunde Vlaanderen afdeling Westkust biedt hierbij de families haar blijken van oprechte deelneming
aan.
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ONZE REDACTIE KIJKT UIT NAAR UW SUGGESTIES!
We kijken uit naar suggesties, leuke items, artikels, foto’s, of andere interessante onderwerpen die
een meerwaarde kunnen hebben voor onze nieuwsbrief. Via onze nieuwsbrief bereikt u honderden lezers.
Deze nieuwsbrief wordt verspreid via e-mail.

© ApArtInMedia

Enkele sfeerbeelden van de voorstelling van onze nieuwe uitgave, gemeentehuis De Panne, dinsdag 30 mei
met dank aan het gemeentebestuur van De Panne voor de gastvrije ontvangst en de aangeboden receptie

abonnement nieuwsbrief € 10,00
op rekening
IBAN: BE37 9796 2228 6428 - BIC: ARSPBE22
van FV-Westkust vzw, p/a Proostdijkstraat 18630 Veurne
gratis voor FV-leden van de regio Westkust
Elke auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van zijn of haar teksten.

documentatiecentrum
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Leopold II-laan 2
8670 Koksijde-Oostduinkerke
geopend elke eerste woensdag van 19-22u; elke zaterdag
van 13u30-17u
e-mailadres: fv.westkust@gmail.com
webstek:www.familiekunde-westkust.be

Redactie Nieuwsbrief: philip.overbergh@scarlet.be
Lidmaatschap
Familiekunde Vlaanderen
€ 37,00 op rekening
IBAN: BE58-4141-1712-2179 - BIC KREDBEBB
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen
Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem
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