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   Publicaties FV Westkust 
   (maart 2023) 
 

USB-stick 1 € 40 (inclusief verzendingskosten) 
Parochieregisters   Burgerlijke stand 
Adinkerke Alveringem  Adinkerke GHO (1796-1900) Ramskapelle GHO (1796-1900) 
Booitshoeke Koksijde  Koksijde GHO (1796-1900) Sint-Joris a/d IJzer GHO (1796-1900) 
Oostduinkerke Sint-Jacobskapelle Nieuwpoort GH (1796-1920) Veurne H (1796-1912) 
Wulpen  ‘s Heerwillemskapelle Oostduinkerke GHO (1797-1900) Wulpen GHO (1796-1900)  
Beveren a/d IJzer (huw & ovl) In memoriam, overleden parochianen van de stad Veurne (1890-2016) 
    Inventarissen opgemaakt na overlijden in regio Veurne (1796-1925)                                                                         

 

USB-stick 2 €50 (inclusief verzendingskosten) 
 Staten van goed van de kasselrij Veurne  (recent besproken in Vlaamse Stam nr 1 van 2023 op pagina 87) 

Staten van goed van Nieuwpoort 
Staten van goed van het Brugse Vrije (i.v.m. regio Veurne) 

 
Terriers (= landboeken) 
Terrier van alle hofsteden ende lopende landen der prochie van Adinkercke (1769-1776)           € 19 
Landboek van de prochie Alveringem (1767-1787)                € 34,5 
Mate-boek der prochie van Beveren in de Casselry vanVeurne (1603)              € 19,5 
Terrier van de prochie van Harynghe (1764-1766)                € 23,5 
Nieuwen terrier ende erfvelycke grotte der prochie van Isenberghe (1716)             € 17 
Terrier van de prochie van Lampernisse (1703-1714)                € 17,5 
Terrier van de prochie van Leysele (1763-1765)                € 24 
Terrier van alle hofsteden ende lopende landen der prochie van Steenkerke (1788-1791)            € 20 
Terrier van ’s Heerwillemscapelle (1727-1729) en van Sinte Nicolais Beoosterpoort (1729-1737)           € 17 
Terrier van alle hofsteden ende lopende landen van Sinte Nicolais ende Sint Denis Bewesterpoort Veurne (1769-1776)   € 19 
Nieuwe belegerynghe van alle de landen besluytende de paelen ende district der stede van Veurne (1686-1686 & 1790-1793) € 13 
Leghere ende mate erfvelicx vande prochie van Vicheem (Vinkem) (1592)             € 12 
Terrier van het Vrye van Ryssel (St-Jacobskapelle, Oudekapelle, Kaaskerke, Stuivekenskerke 1752-1754)          € 20 
Registre ende terrier vanden Spijcker van Ipre Woesten (landboek, 1636)             € 17 
Terrier van Wulpen (1723-1725) en van Booitshoeke (1725)               € 20 
Nieuwen legher, canten ende abbouten van alle de parthien van lande comptereerende de prochie van  

Wulveringhem (1776-1781)         € 19 
Vervallen, afghebrande ende gheruineerde hofsteden onder de casselrie van Veurne (1726)           € 15 
 
Diverse publicaties 
Staten van goed Ruddervoorde € 10 Volkstelling in de kasselrij Veurne voor de maalderijrechten (1759)         € 13 
Poortersboek Veurne  € 45 De penningkohieren van de kasselrij Veurne 16de eeuw          € 24 
Poortersboek Nieuwpoort € 19 Wettelijke passeringen Duinkerke            € 22 
’t Zit in de familie   kwartierstaten van 350 burgemeesters van 28 voormalige gemeenten in het arrondissement 

 Veurne (1830-2010)         € 20 
 
Verzendingskosten naargelang gewicht:  contacteer mderudder@gmail.com   

(als richtlijn: 1 boek € 8, 2 boeken € 11, vanaf 3 boeken € 14) 
   (bij gezamenlijke aankoop boeken én USB-stick(s) is de verzending gratis) 


