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OVERLIJDEN ZUSTER ANGÉLIQUE
CHANTAL LOONES
Op 28 juli 2018 overleed zuster Angelique op 93‐jarige leeftijd. Nee, ze was niet zomaar een nonneke.. ze was
destijds dé vroedvrouw in het moederhuis van Nieuwpoort. Nu het RVT Ten Anker.

Zuster Angelique werd geboren als Marguerite Edith
Schotte. Ze zag het levenslicht te Lendelede op 15
augustus 1924. Ze was het 5de kind in een gezin van 7
kinderen.
Edith trad op haar 17de jaar toe tot de congregatie van de
Zusters van Maria te Ingelmunster.
Ze studeerde voor verpleegster en vroedvrouw en kwam in
deze functie in 1952 naar Nieuwpoort in de gloednieuwe
materniteit van de Zusters van Maria. Ze bleef er tot de
kraamafdeling in 1973 de deuren sloot en werd
omgevormd tot rusthuis Ten Anker. Ze was er zelfs nog een
tijdje directrice van.

Hierboven zie je haar tijdens een doopviering in Maria’s
moederschap. (foto Ginette Cools)

Daarna heeft ze nog 10 jaar gewerkt als vroedvrouw in de Sint-Jozefskliniek te Oostende. Duizenden baby’s hielp
ze ter wereld komen… zo ook ik, mijn zussen en broer. En nog vele, vele …. andere kinderen uit Nieuwpoort en
omgeving. Naast haar werk als vroedvrouw, werd zuster Angelique ook vaak aangesproken om sociale problemen
binnen gezinnen te helpen oplossen. In 1984 werd ze tot ereburger van de Stad Nieuwpoort benoemd. De rode
draad in haar leven was de bekommernis om de zwaksten en de meest kwetsbaren, van borelingen tot bejaarden.
Sinds 2013 verbleef ze weer in het klooster van Ingelmunster.
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(foto familie Debruyne – Nieuwpoort)

36 | jrg. 18 nr. 3

DOODSBRIEF ZUSTER ANGELIQUE
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EEN AANVULLING OP DE STATEN VAN GOED VEURNE
JOERI STEKELORUM
In het ongeordende archief van de stad en kasselrij Veurne, bewaard op het Rijksarchief van Brugge (INV/280,
meer bepaald in doos nummer 2) vonden we een wezenrekening welke een aanvulling is op deze verschenen in de
publicatie van Jef Cailliau (staten van goed Brugse Vrije – regio Veurne, nr. 4/1557 (Alveringem)).

We geven hieronder de tekst van de aanhef van de wezenrekening.
Overghebrogt den 16 novembre 1635
Alverynghem, libro 16 folio 437
De twee weezen van Everaert VAN BUEREN de zoone Mailliaert gheprocreert by Mayken de dochter van
Pieter GYS, ghenaemt Jan gebooren up den 27 july 1623 ende Marie gehebooren den 24 maerte 1620 die
den zelven Everaert ghewonnen heeft by Willemynken de dochter van heer Niclais Claisseune presbytre
de zoone meester Willems, welcken heer Niclais eer hy priester wiert ghetraut was met Mayken filia …..
daerby hy t’voornoemde Willemynken procreerde, staende verweest in de porchie van Alverynghem
casselrie van Veurne, danof wettelycke voochden zyn Pieter Coppins filius Jaecques ende Cornelius
Vandewoude filius Arnouts, hebben ghedeelt by de doot van heurlieden voorschreven vader overleden
ceurbroeder der voornoemde stede ende casselrie van Veurne op den 27 juny 1635 Z(aligher) M(emorie),
int verdeelen jeghens heurlieden moeder, alzulcke selve landen, huisen ende ander ghoedyngen ghelegen
sulc naer volght
De staat van goed vervolgt met de vermelding van de eigendommen, gelegen o.a. in Oeren, Steenkerke en
Bulskamp.
De info kunnen we dus als volgt aanvullen
2

VAN BUEREN Everaert 27/06/1635

3

CLAISSUENE Willemynken x

4

VAN BUEREN Maillaert

5

GYS Mayken

6

CLAISSUENE Niclays, priester

7

N. Mayken

12

CLAISSEUNE Willem

kinderen: Joannes °27/07/1623 en Marie °24/03/1620
voogden: COPPINS Pieter fs. Jaecques en VANDEWOUDE Cornelius fs. Arnouts

Merkwaardig… een getrouwde man die nadien priester werd.
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BANCOURT, 3 GENERATIES “CHIRURGUS” IN DE WESTHOEK
WERNER GOUSSEY
Tijdens genealogische opzoekingen in de parochieregisters van Beveren-IJzer kwamen de namen
Bancourt Bernardus en Bancourt Petrus Bernardus, als chirurgus, uit Stavele, regelmatig terug in de
doopakten in dezelfde periode. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt om te weten of het al dan niet om
één en dezelfde persoon ging.
De familie BANCOURT (ook soms Baucourt en Baucour), 3 generaties “chirurgus” :
BANCOURT Petrus Bernardus is geboren te Stavele op 6-08-1748 als zoon van Bernardus Bancourt en
Marie WYDOUW (ook Widau). Hij huwt te Leisele op 24-07-1780 met de minderjarige Josepha Judoca
KINGET, uit Leisele, dochter van Joannes en Joanna Messiaen. Petrus Bernardus, “chirurgus”, 51 j.,
overlijdt thuis op 16 Brumaire an 8 (= 7-11-1799), slechts 3 jaar na zijn vader. Zijn echtgenote Josephine
Kinget, 38 j., winkelierster en Pierre Verleene, 45 j., doen de aangifte van zijn overlijden.
BANCOURT Bernardus Henricus, de vader van Petrus Bernardus, is geboren te St-Catharinakapelle
(later samengevoegd met Pervijze) op 16-06-1726. Hij is de zoon van Henricus BANCKOUR en Joanna
POOT(S). Bernardus (BANCOUW in de huwelijksakte) huwt te Stavele op 6-02-1747 met Maria VIDAUW,
weduwe in 1ste huwelijk van Victor Demaziere uit Leisele en in 2de huwelijk van Jacobus Carpentier uit
Berten.
Bernard Henri is “chirurgus jurata” (= beëdigd vroed- en heelmeester). Hij overlijdt te Stavele op 2203-1796, bijna 70 jaar. De aangifte gebeurt door zijn zoon Petrus Bernardus. Zijn echtgenote, Maria
Wydouw, overlijdt te Stavele op 5-03-1789. Haar vader
Joannes Baptist is afkomstig van Nieuwkerke.
De staten van goed (SVG 10018 en 26429) komen ons even
ter hulp.
BANCKOER Heinderyck, de grootvader van Petrus
Bernardus, is overleden te Veurne St-Walburga op 25-041729. Zijn herkomst is momenteel niet gekend. Hij was
“meester chirurgien”. Hij huwde met Joanna Poot in Veurne
(Sint-Niklaas) op 15-08-1724. Zijn echtgenote Joanna
Dorothea Poot hertrouwde met Franciscus Double,
chirurgien. Zij overlijdt te Bulskamp op 15-11-1746.
Even terug naar het gezin BANCOURT-KINGET met o.a.
volgende kinderen :
Pieter Joannes, °Stavele 11-01-1785 - † Stavele 24-04-1821,
brouwer
Eugène Louis Franc., °Stavele 2-02-1787 - † Stavele 6-091833
Joseph Bernard, °Stavele 27-01-1789 - † Stavele 28-10-1844,
bakker
Carolus Ludovicus, °Stavele 19-12-1791 - † Proven13-021862, notaris en schepen van Proven
In de Almanach der Provincie West-Vlaenderen 1831 en
1832, is de secretaris van Stavele, een zekere F. Bancourt. Mogelijks een andere zoon uit dit gezin of
te vereenzelvigen met Eugène Louis Francois.
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DE BEVOLKING VAN OEREN IN 1786
JOERI STEKELORUM
In het Rijksarchief van Brugge wordt (TBO 65) het oud archief van de gemeente Oeren bewaard. Het nummer 6 is
een telling uit het jaar 1786, opgesteld in uitvoering van de ordonnantie van “syne majesteyt den keyser ende
conynck van den 29 mey 1786”. De lijst werd opgesteld op 14 juli 1786 door de dorpsklerk De Cuypere.
De bundel bevat ook een blad met inlichtingen over de parochie, en bevat volgende informatie:
Oeren, casselrie Veurne
dese plaets behelst inwoonders: 167
Oeren – bisdom van Ipre, decanaet Veurne, en gaen daer naer toe langst eenen gelycken wegh, de
afgelegenste een half ure
daer is eenen pastor belast met de zielsorge, den godtsdienst wort er gedaen alle zondage en heyligh dage
ten 10 uren somers en ten 11 uren s’wynters
daer is eene kercke

Hieronder de lijst van de inwoners:
Den eerweirden heer pastor met twee maerten en tafelliereghe (4)
Pieter Carteyn met syne huysvrouwe, knecht en maerte met vier kinderen (8)
Jacobus Cheyrels met 7 kynderen wanof 4 communicanten (8)
Joseph Lebbe, syne huysvrouwe en maerte met drie kynderen (6)
Pieter Gheldof met syne huysvrouwe en drie kynderen wanof 2 communicanten, knecht en maerte (7)
Frans Samper met huysvrouwe en kindt (3)
Pieter Huegebaert met huysvrouwe en 2 kynderen communicanten (4)
Francis Pollynghel met 6 kynderen wanof drie communicanten met tafelliereghe (8)
Philippus Depoorter met huysvrouwe en twee kynderen (4)
Louis Barra met huysvrouwe en tafellier met 1 kindt (4)
Pieter Frans Jobs, huysvrouwe en 4 kynderen wanof 2 communicanten (6)
Joannes Baptiste Follet met huysvrouwe, knecht en maerte (4)
Ignaes Vandenberge en huysvrouwe (2)
Carel Huegebaert met vrouwe en 4 kynderen, met knecht en maerte (8)
Pieter Verbeke, huysvrouwe en drie kynderen met knecht en maerte (7)
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Vidua Pieter Deswarte met zoone communicant (2)
Carolus Cornelis, vrouwe en maerte (3)
Philippus Jacobus Depoorter met vrauwe en soone met maerte (4)
Joannes Arteel met huysvrouwe en ses kynderen, twee knechten en maerte (11)
Pieter Houvenagel, vrauwe en tafellierege met maerte (4)
Pieter Vermeesch met huysvrouwe en 5 kynderen wanof 2 communicanten (7)
Eugenius Verweerder, huysvrouwe, knecht en maerte (4)
Carel Provoost met vrouwe (2)
Hieronimus Houvenagel met vrouwe en kindt en maerte met knecht (5)
Joannes Pauwels, vrouwe en 4 kynderen communicanten met een kindts kindt (7)
Pieter Daeldyck, huysvrouwe en kynt (3)
Frans Vermeesch met vrouwe (2)
Louis Minu, vrouwe en drie kynderen (5)
Andries Senave met vrouwe en dochter (3)
Vidua Eugenius Tresou met drie kynderen wanof 1 communicant (4)
Matthijs Dierendonck met vrouwe en kynt communicant (3)
Frans Provoost met vrouwe (2)
Vidua Pieter Leu met dochter (2)
Frans Vermerre met vrouwe en drie kynderen (5)
Philippus Jacobus Vermeesch, vrouwe en 3 kynderen (5)
Joannes Frans Cornelis (1)
Frans Delepiere met vrouwe, kint en maerte (4)
T’samen persoonen

167

DE BENDE
WERNER GOUSSEY
Met “De Bende” wordt hier niet bedoeld “een criminele organisatie of een troep ongure individuen”, maar een
groep arbeiders, overwegend vrouwen, die onder de leiding van de bendebaas, de door de landbouwers gewenste
opdrachten uitvoerden.
Henri Ghyselen (Hondschoote 3-10-1854 – Veurne 15-10-1929), gehuwd met Leonia Octavia Wullen (Beveren-IJzer
1-10-1854 – Beveren-IJzer 27-08-1930) was bendebaas en uitbater van de herberg “IN DEN GROENEN DIJK”.
Marcel Ghyselen (Beveren-IJzer 21-09-1894 - Beveren-IJzer 21-12-1962) gehuwd met Alice Schapman (Leisele 1602-1904 – Veurne 30-10-1979) volgde zijn vader Henri op als bendebaas.
De bende was actief van april tot half november (seizoensarbeid).
Het werkterrein bestreek niet alleen grotendeels het grondgebied van de gemeente Beveren aan de IJzer, maar
ook de akkers van de Beverense landbouwers gelegen in de aangrenzende gemeenten.
De voornaamste werkzaamheden die door de bende werden opgeknapt, waren : het wieden, het braken en het
trekken van het vlas, de bieten kappen en dunnen, de bonen trekken, en het oprapen van de aardappelen na het
rooien. Dit was geen werk voor doetjes, maar voor sterke, werklustige en moedige mensen.
De bende ving haar dagtaak aan om 8u. ’s morgens en beëindigde die om 18u. Een variante was van 9u tot 19u.
Vooral voor de jeugd tussen 14 en 20 jaar waren dit lange en vermoeiende dagen. Daarenboven werd er ook nog
op zaterdag gewerkt.

42 | jrg. 18 nr. 3

De bendebaas gaf zijn instructies en waar men ’s avonds het werk had neergelegd, ging men ’s anderendaags
gewoon verder.
’s Middags en rond 16u. werd het werk onderbroken. De “bendeleden” aten dan te velde hun boterhammen (thuis
klaargemaakt) en toespijs op. De landbouwer zorgde
voor de nodige koffie.
In 1935-1936 verdiende een bendelid ongeveer 12 à 15
franken per dag. In 1945 was dit gestegen tot 150
franken per dag. De bendeleden kregen hun loon
uitbetaald in de keuken van de herberg.
De geweldige technische vooruitgang enerzijds en de
mechanisatie in de landbouwsector kort na de 2de
wereldoorlog anderzijds, waren de oorzaak van het
verdwijnen van “De Bende” rond 1950. Efficiënte
landbouwmachines en sproeistoffen allerhande
vervingen op zeer korte termijn de handenarbeid.
Onderstaande personen, in alfabetische volgorde,
hebben ooit deze agrarische activiteit uitgeoefend :
Alderweireld Rachel (Killem 7-04-1903 – Poperinge
19-11-1985), echtgenote van Kockenpoo Firmin en
Decroo Marcel.

“De bende van Oom Ghysel” (foto archief J. Stekelorum)

Beun Jules (Beveren-IJzer 28-07-1877 – Beveren-IJzer 4-01-1949), echtgenoot van Delattre Alice.
Beun Raymond (geen nadere gegevens)
Blanckaert Emiel (Oostvleteren 23-06-1901 – Poperinge 5-03-1994), echtgenoot van Catteeuw Malvina.
Bouckenooghe Madeleine (Beveren-IJzer 5-07-1906 – Poperinge 25-09-1969), echtgenote van Van Eenaeme
Maurice en Lahaye Alfons.
Brigou Godelieve (Beveren-IJzer 9-02-1921 – Veurne 22-01-2009), echtgenote van Stekelorum Jules .
Catteeuw Malvina (Stavele 4-06-1910 – Poperinge 5-12-1991), echtgenote van Blanckaert Emiel.
De Buyssere Irma (geen nadere gegevens).
Decalf Marguerite (Beveren-IJzer 20-05-1903 – Poperinge 18-02-1992), echtgenote van Hoofd Georges).
Destadsbaeder Solange (Beveren-IJzer 4-02-1920 – Poperinge 23-05-1990), echtgenote van Ysaert Maurice en
Quaclaeys Jerôme).
Devos Agnes (Warhem 14-02-1901 – Poperinge 7-03-1985), echtgenote van Muylle Marcel.
Dewaele Madeleine (Beveren-IJzer 27-08-1920 – Poperinge 21-02-1997), echtgenote van Dieusaert Maurice.
Flamey Ida (Bambecque 4-10-1906 – Poperinge 4-06-1991), echtgenote van Veryepe Julien.
Huyghe Agnes (geen nadere gegevens).
Huyghe Madeleine (geen nadere gegevens).
Huyghe Marcel (Beveren-IJzer 3-07-1903 – Veurne 24-12-1984).
Kortvilyessi Theresia (Mosan in Hong. 23-09-1910 – Veurne 19-07-1999), echtgenote van Temperville Gerard.
Muylle Anna (Leisele 5-08-1924 – Poperinge 29-11-2004), echtgenote van Beun Eugène-Gaston.
Muylle Adrienne (Beveren-IJzer 30-06-1910 – Veurne 24-11-2004), echtgenote van Six Valère.
Neyrinck Maria (Beveren-IJzer 19-03-1922 – Beveren-IJzer 14-09-1994).
Pinquin André (Beveren-IJzer 30-01-1913 – Poperinge 7-10-1989).
Pinquin Firmin (Beveren-IJzer 31-07-1914 – Poperinge 13-03-1990).
Pinquin Maurice (Beveren-IJzer 19-10-1918 – Poperinge 14-12-1993).
Prinsen Alice (Beveren-IJzer 11-03-1920 – Poperinge 11-10-1990).
Sofys Lucie (Hondschoote 14-02-1897 – Veurne 16-04-1985).
Theeten Elisa (Hondschote 7-10-1890 – Beveren-IJzer 9-05-1973), echtgenote van Decalf Gaston.
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Timperman Camiel (geen nadere gegevens).
Timperman Adronie (geen nadere gegevens).
Timperman Jozef (geen nadere gegevens).
Timperman Maria (geen nadere gegevens).
Vanacker Adrienne (Beveren-IJzer 10-05-1899 – Poperinge 23-04-1983), echtgenote van Beun René.
Vandevenne Maria (Ruiselede 27-07-1909 – Ieper 5-03-1968), echtgenote van Debacker Marcel.
Veryepe Simonne (Beveren-IJzer 2-03-1925 – Poperinge xx-xx-2000), echtgenote van Rousseeuw Basiel.
Dit lijstje met namen van bendeleden is zeker onvolledig, zelfs na het diep nadenken destijds van de beide
familieleden.
Verder laat de wet op de privacy niet toe om de akten van de Burgerstand en de Bevolkingsregisters van de laatste
100 jaar te raadplegen, wat een groot beletsel vormt bij het streven naar volledigheid inzake informatie.
Wie kennis heeft van ontbrekende gegevens mag deze steeds mededelen via mijn mailadres :
werner.goussey@pandora.be. Dank bij voorbaat.
Bron :
Mondelinge mededeling door 2 familieleden/bendeleden (genoteerd in 1975). De genealogische gegevens werden
later aangevuld.
Kiezerslijsten.
Doodsbrieven en doodsprentjes (eigen verzameling).

Foto genomen ergens te velde. 1. Muylle Adrienne – 2. Dewaele Madeleine – 3. Neyrinck Maria. (Datering : 1940‐1945)
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INTERESSANTE BRONNEN ONLINE:
DE KAARTLAYERS VAN GEOPUNT: EEN UNIEKE
INFORMATIEBRON
REINHILDE AENDEKERK

We weten allemaal hoe onze gemeenten en ons eigen huis er vandaag uitzien op Google Maps. Maar hoe zag die
gemeente en dat huis er uit op de topografische kaart van de 18de en 19de eeuw? Dat kan je te weten komen op
de portaalsite Geopunt Vlaanderen www.geopunt.be , de centrale toegangspoort tot geografische
overheidsinformatie, die alle beschikbare geografische informatie bundelt, vooral hedendaagse data maar ook
historische. Het portaal richt zich naar een breed en divers publiek.
De website opent met de actuele en interactieve Geopunt-kaart. Het laden van de kaart kan wel even duren.
Links staan de logo’s van alle Geopunt–kaarttoepassingen, zoals Bouwen, Gewestplan, Hinder in kaart
(werkzaamheden), Ondernemen, Vrije tijd, Waterlopen, Wonen en Leven, Zorgatlas … en wellicht voor genealogen
het meest interessant, de toepassingen ‘Vergelijk kaarten’ - zo vind je er onder meer luchtfoto’s van de afgelopen
20 jaar en topografische en kadastrale kaarten uit de 18de en 19de eeuw – en de ‘Reis door de tijd’. De historische
kaart als ideaal illustratiemateriaal voor de familiegeschiedenis! Kiezen voor een andere kaarttoepassing dan
deze waarin je actief werkt, zou volgens de informatie op de website gebeuren via het uitschuifbaar paneel links
op de kaart (dit paneel gaat open en dicht via de knop “>”), maar het kan ook via de button ‘Kaarten’ (kies kaarten
en plaatsen) onderaan rechts, zie fig. 1.
In enkele stappen kan je een topografische kaart van je gemeente bekijken. Navigeren met de muis, in- en
uitzoomen door scrollen (scrollwiel van de muis) of de +- balk links op het scherm. De kaart verschuiven kan door
de kaart met de linkermuisknop vast te houden en te verschuiven.
Zoeken via de zoekbalk op gemeente of adres, op interessante plaats, op trefwoord … maar ook aan de hand van
coördinaten. Gebruik de Entertoets in het zoekveld, of de knop met het vergrootglas.
Via de button ‘Kaarten’ (openen/sluiten
van het keuzemenu) onderaan rechts
verschijnt de lijst ‘Kaarten en Plaatsen’
met alle mogelijke kaarten.
Als je de toestand van 1771 wil vergelijken
met hoe jouw straat er vandaag uitziet, kan
dat gemakkelijk via de kaarttoepassing
‘Vergelijk kaarten’, helemaal onderaan dit
lijstje (fig. 1) waardoor het scherm in twee
wordt gesplitst, om de nieuwe met de oude
kaart samen te bekijken.
Kies je niet voor ‘Vergelijk Kaarten’ dan wordt het scherm niet opgesplitst maar zal de gekozen (historische) kaart
zich bovenop de actuele Geopunt-kaart plaatsen.
Wij kiezen voor ‘Vergelijk kaarten’ (opgesplitst scherm) en gaan op zoek naar de Leopold II Laan 2, 8670 Koksijde,
het documentatiecentrum Erfgoedhuis bachten de kupe van Familiekunde Vlaanderen regio Westkust, via ‘Kaarten
en Plaatsen’ (fig. 2).
Het zoeken naar locatie gebeurt in de linkerhelft van de kaart – de gekozen (historische) kaart zal in de rechterhelft
zichtbaar worden. Wanneer de kaart links wordt verschoven, verschuift de kaart rechts mee (en omgekeerd). Kies
je een andere (historische) kaart, dan verschijnt de nieuwe kaart rechts en vervangt de vorige, zodat je nog steeds
kan vergelijken met de huidige situatie (links). De gezochte locatie wordt aangegeven door een ballonnetje,
wanneer je daarop klikt krijg je de adresinformatie en de mogelijkheid om de kadastrale informatie op te vragen
met daarin de perceelinformatie. Klik nu op ‘Toon op kaart’ en het perceel wordt blauw omlijnd. Sluit dit nieuwe
pop-up venster (X). De blauwe perceelgrens blijft staan op de gekozen locatie.
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Alvorens een historische kaart aan te
klikken kan je met de muis over de
verschillende kaarten gaan, waarbij
zichtbaar wordt hoe die kaart er uit ziet.
Maar niet alle historische kaarten zijn van
toepassing op de gezochte locatie, naast
de naam van de kaart wordt ook de
periode vermeld en de “i” naast de
datum geeft dan weer meer informatie
over het soort kaart. Zo is er bv. de
Villaret kaart (1745-1748) die een
“Overzichtsbeeld geeft van ingescande
en gegeorefereerde kaartbladen van de
historisch-topografische kaart van het gebied tussen Gent-Doornik en Maastricht-Luik. Opgemaakt door koninklijk
ingenieur Villaret 1745-1748, ……” Zo zijn er nog kaarten voorhanden die bepaalde grensgebieden dekken
(informatie naast de kaart). In ons geval (voorbeeld) zullen deze kaarten dus niet gebruikt kunnen worden, maar
wel voor een locatie in dat bepaalde gebied. Wij kiezen in ons voorbeeld onder ‘Kaarten en Plaatsen’ voor
‘historische kaarten’ en selecteren de Popp
kaarten 1842-1879. Fig. 2 toont het resultaat
van onze zoektocht naar het lokaal van ons
documentatiecentrum vergeleken met de
situatie uit de Poppkaart van 1842-1875.
In ‘Reis door de tijd’ kan je nagaan hoe een
bepaald gebied evolueerde aan de hand van
18de eeuwse kaarten tot de meest recente
luchtfoto’s. Helemaal onderaan het lijstje
historische kaarten (fig. 3)

Maar naast de historische
kaarten, biedt de website nog tal
van andere interessante
mogelijkheden, zoals grenzen
(gewest, provincie, gemeente fig. 4), hoogte, landbouw
(gebieden, percelen), visserij en
zo veel meer.
Kaartresultaten kunnen als .pdf of
.png worden afgedrukt. Rechts
van de zoekbalk bevindt zich een
printfunctie.

Op de website zijn ook tal van handleidingen voor het gebruik van kaarttoepassingen aanwezig:
http://www.geopunt.be/nl/over-geopunt /handleiding
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KERKHOVEN IN FRANKRIJK, ZOEKEN NAAR PERSONEN.
Via de website http://www.cimetieres-de-france.fr/ kan je overledenen terugvinden die begraven werden op
diverse begraafplaatsen in Frankrijk.

PAROCHIEREGISTERS EN BS VAN POPERINGE EN OMGEVING ON-LINE TE
RAADPLEGEN.
De digitale parochieregisters (dopen, huwelijken en begrafenissen) van de gemeenten Poperinge, Watou en
Westouter zijn on-line te consulteren.
Daarnaast zijn ook de registers van de burgerlijke stand raadpleegbaar. Hier gaat het over de gemeenten
Poperinge, Krombeke, Proven, Reningelst, Watou en Roesbrugge-Haringe.
Ze zijn digitaal beschikbaar via de website: www.arch-poperinge.be. Indexen van bvb. Watou zijn eveneens terug
te vinden op deze site via de link digitaal archief voor u gelezen. Als u een keuze gemaakt heeft wat u wilt openen,
dopen, huwelijk, of begrafenissen, opent er een PDF bestand. Met de akten naar uw keuze. Met de knop op uw
toetsenbord “ctrl en f” samen in te drukken, kan u zoeken op een naam of een gedeelte van een naam.

SOLDATEN TERUGVINDEN IN FRANKRIJK (PERIODE 1802-1815 MET
PERSONEN UIT ONZE REGIO)
Zie op de website: https://fr.geneawiki.com/index.php/Matricules_Napol%C3%A9oniens_1802-1815

jrg. 18 nr. 3 |

47

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK FV WESTKUST
VAN CANNEYT, GABY, Volkstelling in de kasselrij Veurne voor het maalderijrecht (1759), 2017
VAN CANNEYT, GABY, Terrier van alle hofsteden ende lopende landen der parochie van Adinkerke
(1769-1776), 2017
COUDEVILLE, PHILIPPE, Hondschoote - Terrier des rentes de l'église d'Hondschoote - registre GG62,
2017
Centre de Recherche Généalogique Flandre-Artois (CRGFA), Généalogies des morts de la grande
Guerre - Tome 8 - Commune de Méteren., 208
BUYCK, JOHAN, Biografisch repertorium van de Tieltse municipale officieren en gemeenteraadsleden
tijdens de Franse periode (1795-1814), 1998
BRAET, ANDRÉ, Penningkohieren of Belastinglijsten van Wakken 1571 en 1577, 2016
VANDEWALLE, PAUL I.C., De penningkohieren van de kasselrij Veurne - 16de eeuw., 2018
DEDEYSTER, WIM, Burgerlijke stand Kortemark geboorten 1850-1918, 2018
LOOTVOET, G., Une famille des Flandres: "LOOTVOET - JONGHES" (1580-1989).,
STEKELORUM, JOERI, Familie VANDENBUSSCHE - beknopte genealogische schets., 2018
RYCKAERT, PIERRE, Genealogie Senelar - van Sitteren, 2018
STEEN, Robert, Pieter Steen uit Izenberge en zijn nakomelingen. Een bijdrage tot de
familiegeschiedenis., 2017
WOUTERS, RIK, Tremelore 1900,
DIERICKX, HENDRIK, Geschiedenis van Hoboken, 1954
COUDEVILLE, PHILIPPE, Actes d'échevinage 23/9/1597 - 31/12/1598 Registre FF29-11 Tome 1
Dépouillement et proposition de tracuction., 2018

BPV/268
BPV/269
BPV/270
BPV/271
BPV/272
BPV/273
BPV/274
BUS/483
FAM/261
FAM/262
FAM/263
FAM/264
HMK/321
HMK/322
NOT/078

NIEUWS UIT HET RIJKSARCHIEF
Gratis lezerskaart voor iedereen
Vanaf 1 juni 2018 is de toegang tot de 19 leeszalen van het Rijksarchief gratis. Met deze maatregel wil men de
toegankelijkheid van de archieven maximaal garanderen. De online raadpleging van het archief, ook die van de
genealogische bronnen zoals de parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand van meer dan 100 jaar
oud, blijft gratis. De tarieven voor opzoekingen en reproducties (op afstand) worden daarentegen gevoelig
verhoogd. Het nieuwe tarief voor prestaties van het Rijksarchief werd op 25 mei 2018 ondertekend door de
staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid. Het tarief was sinds 2011 niet meer aangepast of geïndexeerd. Een
aanpassing en afstemming op de werkelijke kosten van bepaalde prestaties drong zich op.
Zie op de website: http://www.arch.be/docs/tarieven-2018.pdf .
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