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INVENTARIS

VAN HADOCK, HET HISTORISCH–ARCHEOLOGISCH
DOCUMENTATIECENTRUM KOEKELARE (SPAENHIERS)
(op 7 mei 2022)

Dit documentatiecentrum trad op 1 september 2001 in werking. Het verzamelt, bewaart en
ontsluit niet-officiële documenten die door particulieren, verenigingen en instellingen uit
Koekelare en omgeving in bewaring worden gegeven. Leden Spaenhiers kunnen gratis
documenten opvragen.
Die documenten zijn uitsluitend voor studiedoeleinden te raadplegen. Wie documenten
jonger dan een halve eeuw wil inkijken, moet een schriftelijke toelating van de
bewaargever voorleggen. Van gevoelige documenten ook ouder dan 50 jaar, vooral over
personen, kan de conservator de inzage weigeren.
Alleen de ontsloten fondsen zijn raadpleegbaar. Elk fonds heeft een rubriekscode gevolgd
door de naam (vb. 01B-01K Bibliotheek). De nummers, die volgen op de rubriekscode,
geven het aantal dozen per fonds aan. De letters bij elk nummer geven de diverse stukken,
mappen of pakken aan, die in een doos zitten.
Rouwprenten en –brieven, krantenknipsels, kaarten, vlaggen, foto’s, films,
geluidsdocumenten en affiches worden uit de fondsen gehaald en krijgen een gepaste
opberging. Ze zijn in aparte collecties verzameld of op de Beeldbank geplaatst onder een
soortgelijk rubriceringsnummer. In de betrokken fondsen wordt naar die aparte collecties
verwezen. Wie een bepaald fonds onderzoekt, laat niet na ook deze specifieke collecties te
raadplegen. Sporadisch zijn onderlinge verwijzingen naar rubrieken vermeld, evenals
publicaties die met een rubriek, of een deel ervan, verband houden.
De aanvrager kan maar één doos per keer opvragen. Daarvoor dient een aanvraagformulier
volledig ingevuld te worden.
Bij het raadplegen en het weer opbergen van documenten moet de aangebrachte orde
behouden blijven. Op documenten wordt niet geschreven of worden geen kenmerken
aangebracht.
Wie publiceert met gebruikmaking van documenten uit het HADOCK wordt verzocht een
exemplaar aan de bibliotheek van het HADOCK te bezorgen.
Spaenhiers vzw hoopt via het HADOCK een bijdrage te leveren tot het behoud van het
lokale erfgoed, tot de studie van het verleden van deze gemeenschap en in het algemeen tot
een toenemend historisch besef.
Spaenhiers vzw dankt de bewaargevers voor het geschonken vertrouwen.
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ctrl + klik op een rubriek voor directe toegang tot de pagina.
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Voorkomende afkortingen:
ABS
= Algemeen Boerensyndicaat
ACV = Algemeen Christelijk Vakverbond
ACW = Algemeen Christelijk Werkersverbond (nu De Beweging)
ADVN = Archief, Documentatie- en Onderzoekscentrum van het Vlaams-Nationalisme
BAB = Bisschoppelijk Archief Brugge
BB
= Belgische Boerenbond
BJB
= Boeren Jeugd Bond (ook VBJB = Vrouwelijke…); zie ook KLJ.
B(L)O = Bijzonder (Lager) Onderwijs
CBMV = Christelijke Burgers- en Middenstandsvereniging
CM
= Christelijke Mutualiteit
COO = Commissie van Openbare Onderstand (ook Dis, OCMW)
CRKLO = Centrale Raad van het Katholiek Lager Onderwijs
CRM =
CVP
= Christelijke Volkspartij
FRS
= Fonds Raf Seys
fa
= filia ; dochter van
fs
= filius ; zoon van
GAK = Gemeentelijk Archief Koekelare
i.v.m. = in verband met
JBS
= Jaarboek Spaenhiers
KAJ
= Katholieke Arbeidersjeugd (ook VKAJ = Vrouwelijke…)
KAV = Katholieke Arbeidersvrouwen
KBG = Katholieke Bond van Gepensioneerden
KLJ
= Katholieke Landelijke Jeugd (VKLJ = Vrouwelijke…); zie ook BJB.
KVLV = Katholieke Vereniging Landelijke Vrouwen
KSA
= Katholieke Studentenactie
KWB = Katholieke Werkliedenbond
MMC = Minder Mobielencentrale
OCMW = Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk
OVK = Ouders- en Vriendenkring van de Rijksmiddelbare of Gemeenschapsschool Koekelare
PA
= Provinciaal Archief
PAK
= Parochiaal Archief Koekelare
PVV
= Partij voor Vrijheid en Vooruitgang
POB = Plaatselijke Openbare Bibliotheek
PWA
= Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
RAB
= Rijksarchief Brugge
RVA
= Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling
s.d.
= zonder datum
s.l.
= zonder uitgifteplaats
SP.a
= Socialistische Partij, anders; ook BWP, BSP.
SVV
= Socialistische Vooruitziende Vrouwen
TBS
= ter beschikkingstelling
t.g.v.
= ter gelegenheid van
UIA
= Universitaire Instelling Antwerpen
VVKO = Vereniging Vrij Katholiek Onderwijs (Koekelare)
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01B-01K
bewaargever:

1/

2/

3/

Bibliotheek

R. Crevits Koekelare 1-2
G. Deprez Koekelare 3-7
Y. Calmeyn
8-9

opmaak: J. Heus
G. Deprez

a

Register van aanwinsten vrije bibliotheek Zande.
vorm: boek
periode: 1942-1976

b

Register van aanwinsten vrije bibliotheek Zande.
vorm: boek
periode: 1976-1980

c

Briefwisseling in verband met gemeentelijke, provinciale en rijksbetoelaging.
vorm: lias
periode: 1972-1980

d

Bescheiden in verband met gemeentelijke, provinciale en rijksbetoelaging.
vorm: lias
periode: 1976

e

Statistieken over de werking van de vrije bibliotheek Zande.
vorm: lias
periode: 1976-1980

f

Staten over aantal lezers, inkomsten en uitgaven, ontleningen.
vorm: map
periode: 1948-1975

g

Toepassing van de archiefwet van 24 juni 1955 : Belgisch Staatsblad van 12 augustus 1955 – nr. 224
vorm : 2 stukken
periode : 1955

a

Reglement vrije bibliotheek Zande.
vorm: ingelijst

periode: ?

b

Bulletin van de Provinciale Commissie voor Verstandelijke Volksontwikkeling (Bibliotheekwezen) nr. 1-6.
vorm: 6 brochures in omslag
periode: 1941-1944

c

Verslagen over de werking van de vrije bibliotheek Zande, vergezeld van ministeriële omzendbrieven.
vorm: omslag
periode: 1943-1966

d

Verzameling facturen vrije bibliotheek Zande.
vorm: map
periode: 1943-1974

e

Handgeschreven catalogus per discipline; keerzijde kasboek van de vrije bibliotheek Zande.
vorm: schrift
periode: 1942-1966

f

Handgeschreven catalogi op titel van de vrije bibliotheek Zande.
vorm: twee schriften
periode: 1942 - ?

a

Gedenkmap met de historiek van de vrije bibliotheek Sint-Martinus Koekelare t.g.v. haar 65-jarig bestaan;
beknopte historiek van de Koekelaarse bibliotheken t.g.v. de opening van de nieuwe P. O. B.
vorm: 2 stukken
periode: 1970 en 1988
opmerking: literatuur JBS 2011, 152-158.

b

Catalogus van de vrije bibliotheek St.-Martinus Koekelare met aanvullende lijst
vorm: bundel en map
periode: 1966
opmerking : met Cataloog 1934 van de Openbare Boekerij Sint-Martinus, lokaal Molenhoek, Koekelare.

c

Werkingsverslagen van de vrije bibliotheek Sint-Martinus Koekelare: jaarverslagen; balans van inkomsten en
uitgaven; werkingsresultaten met statistieken i.v.m. collecties, uitleningen en leners; buitengewone toelagen
van het ministerie van Cultuur en van de Provinciale Dienst voor Cultuur; werkingsverslagen voor de
Culturele Raad Koekelare.
vorm: map
periode: 1964-1987
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4/

5/

6/

7/

8/

d

Bescheiden i.v.m. de bibliotheekcommissie en de V.Z.W. Openbare Bibliotheek en Informatiecentrum SintMartinus Koekelare: statuten, wijzigingen van de statuten, aangifteformulieren, briefwisseling en verslagen
van de beheerraad.
vorm: bundel
periode: 1965-1987

e

Verslagboek van de bibliotheekcommissie van de vrije, openbare bibiliotheek Sint-Martinus.
vorm : schrift met harde kaft
periode: 1975-1982

a

Briefwisseling van de vrije, openbare bibliotheek Sint-Martinus Koekelare met het ministerie van Cultuur, de
provinciale Dienst voor Cultuur, het gemeentebestuur Koekelare, de R.V.A., het Sociaal Bureau, offertes en
bestellingen boeken, tijdschriften, bibliotheconomische materialen.
vorm: bundel
periode: 1976-1988

b

Bescheiden i.v.m. de werking van de vrije, openbare bibliotheek Sint-Martinus Koekelare: reglement, polis
brandverzekering, uitbreidingsactiviteiten (infogids, folders voor de lezers, samenwerking met Davidsfonds
Koekelare en de scholen, literaire club, nieuwsbrieven).
vorm: bundel
periode: 1966-1987

c

Kasboeken van de vrije, openbare bibliotheek Sint-Martinus Koekelare.
vorm: schriften
periode: 1976-1987

d

Dossier van erkenning: bescheiden i.v.m. de aanvraag tot erkenning van de vrije, openbare bibliotheek SintMartinus als P.O.B. volgens het decreet op het openbaar bibliotheekwerk van 1978.
vorm: pak
periode: 1981-1982

e

Bundel bescheiden i.v.m. de overname van de vrije, openbare bibliotheken Sint-Martinus Koekelare, SintGodelieve Bovekerke en De Mokker door het gemeentebestuur Koekelare.
vorm: pak
periode: 1981-1987

a

Bundel facturen van de vrije, openbare bibliotheek Sint-Martinus Koekelare.
vorm: pak
periode: 1975

b

Bundel facturen van de vrije, openbare bibliotheek Sint-Martinus Koekelare.
vorm: pak
periode: 1976-1979

a

Bundel facturen van de vrije, openbare bibliotheek Sint-Martinus Koekelare.
vorm: pak
periode: 1980-1982

b

Bundel facturen van de vrije, openbare bibliotheek Sint-Martinus Koekelare.
vorm: pak
periode: 1983-1987

c

Bundel facturen van de vrije, openbare bibliotheek Sint-Martinus Koekelare i.v.m. de provinciale toelage.
vorm: pak
periode: 1984-1987

a

Bundel facturen van de vrije, openbare bibliotheek Sint-Martinus Koekelare betreffende de collecties ten laste
van het gemeentebestuur Koekelare als gevolg van de erkenning als P.O.B.
vorm: pak
periode: 1983-1986

b

Motie uitgaande van de gemeentelijke Culturele Raad voor het gemeentebestuur van Koekelare over de
verhoging van de subsidies aan de bibliotheken in Koekelare.
vorm: 2 stukken
periode: 1978

a

Bundel documenten betreffende de oprichting van de P. O. B. Koekelare: raadsbesluiten i.v.m. het aanstellen
van de leden van de beheerraad en het personeelskader, overdracht van de erkenning van de vrije bibliotheek
St.-Martinus naar de gemeente, voorstel van begroting 1988, taakverdeling bibliotheekpersoneel, reglement
van inwendige orde, huishoudelijk reglement, bibliotheekreglement, verslag van de eerste beheerraad.
vorm: map
periode: 1987

b

Bundel documenten i.v.m. de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad, verslag van
het werkbezoek van de beheerraad aan de P.O.B.’s van Oosterzele en Zottegem, inspectieverslag, verslag van
de provinciale commissie openbaar bibliotheekwerk, brandverzekering, uitbreidingsactiviteiten:
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bibliotheekwedstrijd en geleid bezoek tentoonstelling, verkoop tweedehandsboeken en start CD-theek,
correspondentie, Koekelaarse Nieuwsbrief.
vorm: map
periode: 1988
c

Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad,
uitbreidingsactiviteit: geleid bezoek tentoonstelling, correspondentie, werkingsverslag 1988, begroting 1990.
vorm: map
periode: 1989

d

Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad,
correspondentie, werkingsverslag 1989.
vorm: map
periode: 1990

e

Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad,
werkingsverslag en financieel verslag 1990, begroting 1992.
vorm: map
periode: 1991

f

Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad.
vorm: map
periode: 1992

g

Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad,
werkingsverslag en financieel verslag 1992, begroting 1993.
vorm: map
periode: 1993

h

Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad,
begroting 1994, Week van de openbare bibliotheek.
vorm: map
periode : 1994

i

Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad,
werkingsverslag 1994, huishoudelijk reglement en reglement van inwendige orde, bekroningsfeest KJJ,
begroting 1995 en voorstel begroting 1996.
vorm: map
periode: 1994-1996

j

Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad,
werkingsverslag 1995, begroting 1996, opendeurdag.
vorm: map
periode: 1995-1996

k

Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad en
notities van de ondervoorzitster, werkingsverslag 1996, begroting 1997, Week van de bibliotheek.
vorm: map
periode: 1996-1997

l

Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad,
werkingsverslag 1997, begroting 1998, Jeugdboekenweek, Week van de bibliotheek: ‘Westboek’98’.
vorm: map
periode: 1997-1998

m Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad,
werkingsverslag 1998, begroting 1999, reglement en internetreglement.
vorm: map
periode: 1998-1999
n

Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad,
werkingsverslag 1999, begroting 2000, voorstel begroting 2001.
vorm: map
periode: 1999-2001

o

Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad,
brochure met het jaarverslag 2001.
vorm: map
periode: 2001

p

Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad,
brochure met jaarverslag 2002, brochure met beleidsplan 2002-2007, begroting 2003.
Vorm:map
periode: 2002-2007

q

Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad,
brochure met jaarverslag 2003, begroting 2004, huishoudelijk reglement, actieplan 2003.
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vorm: map

9/

periode: 2003-2004

r

Plattegrond van te ontwerpen Cultureel Centrum “De Brouwerij” met P. O. B. Koekelare.

a

Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad,
actieplan 2004, brochure met jaarverslag 2004.
vorm: map
periode: 2004

b

Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad,
brochure met jaarverslag 2005, begroting 2005, voorstel begroting 2006, brochure met actieplan 2005.
vorm: map
periode: 2005-2006

c

Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad,
begroting 2006, 2007actieplan en jaarverslag 2006 en 2007, beleidsplan 2002-2007, beleidsplan 2008 –
2013, samenwerkingsverband ‘Westbieb’.
vorm: map
periode: 2006-2008

d

Bundel documenten betreffende de Kinder- en Jeugdjury van de P. O. B. Koekelare: verslag studiedag 1988,
brochure werking 2001-2002, uitnodigingen, agenda 2001-2002, jurykrant 2001-2002.
vorm: map
periode: 1988-2002

e

Prent met afbeelding van de brouwerij Christiaen getekend door Steven (druk Devriendt) naar aanleiding van
de opening van de P. O. B. Koekelare (nr. 44 van de 100 genummerde exemplaren).
vorm: 1 stuk
periode: 1987

f

Uitnodiging tot vertelstonde van jeugdschrijfster Marina Defauw uit Bovekerke in de P.O.B. Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 2009

g

Folder “ Alles onder één dak” P. O. B. Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 2009

h

Westbieb : a) folders “Met de bus naar de Boekenbeurs in Antwerpen”;
b) folder : lezing door Stefaan Top : “Van heksen en rattenvlees in pizza’s : traditionele en
moderne sagen (urban legends)” in de P. O. B. Koekelare.
vorm : 3 stukken
periode : 2006 - 2008

i

Exemplaar Bibliotheek- & Archiefgids, jg. 68, nr. 4, met artikel over P.O.B. Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 1992

j Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad, actieplan
2008, brochure met jaarverslag 2008.
vorm: map
periode: 2008

10/ a

Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad, actieplan
2008, brochure met jaarverslag 2008, actieplan 2008
vorm: map
periode: 2008

b

Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad,
actieplan
2009, brochure met jaarverslag 2009
vorm: map
periode: 2009

c

Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad,
brochure met jaarverslag 2010
vorm: map
periode: 2010

d

Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad,
brochure met jaarverslag 2011 - 2012
vorm: map
periode: 2011 - 2012
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e

Bundel documenten betrteffende de werking van de Gemeentelijke bibliotheek ‘De Brouwerij’ Koekelare:
verslagen van de beheerraad, activiteiten, e.a.
vorm: map
periode: 2013-2016

f

Brochure ‘Historiek van het bibliotheekwezen in Koekelare’ : openbare bibliotheek ‘De Brouwerij’ bestaat
30 jaar.
vorm: 1 brochure
periode: 2017

g

Bundel documenten betreffende de werking van de P. O. B. Koekelare: verslagen van de beheerraad,
brochure met jaarverslag 2017- 2019
vorm: map
periode: 2017 – 2019
dossier overname bibliotheek Willemsfonds door gemeentebestuur Koekelare; organiek reglement beheerraad
en adviescommissie POB gemeente Houthulst (1982); dienstreglement van POB Houthulst als voorbeeld
voor Koekelare gebruikt.
vorm: map
periode: 1987

h
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01D–04K Heemkunde
bewaargever: T. Dereeper
J.Heus
R. Arren
H. Stalpaert
L. Spyckerelle
B. Lootens
R. Casier
F. Schaessens
G. Claeys
R. Seys

1a
1b-h, 2a, 3a
3b
4a
4b& l
4c, 5b & e-h
4d
4g
4q
6-8

opmaak: J. Heus
W. Snauwaert

publicatie: JBS 2008, 70-77.
1/

2/

a

Reeks kaarten over Kortemark, 2 krantenknipsels en het officieel programma voor de viering van pastoor
Blancke.
vorm: map
periode: 1956-1972
bijgevoegd: brochure Kruisstraatmolen Kortemark en De Molenroute Kortemark

b

Uittreksels uit het Belgisch Staatsblad met vermelding van de stichting en de wijzigingen aan de statuten van
de heemkundige kring ‘Coclariensia’ (nrs. 9071-6972-10075) en een exemplaar van de statuten.
vorm: 4 stukken
periode: 1979-1982

c

Verslagen over de 6 stichtingsvergaderingen en de daarop volgende statutaire en bestuursvergaderingen van
‘Coclariensia’, gemeentelijke kring voor heemkunde. Ook verslag van de straatnaamcommissie.
vorm: map
periode: 1979-1990

d

Uitnodigingen van’ Coclariensia’, gemeentelijke heemkundige kring van Koekelare, met diverse
werkingsdocumenten (lidmaatschapskaarten, folders van uitgaven, programma’s, tegels van
paardenzegeningen, (4e , 5e , 6e, 7e, 8e, 12e).
vorm: map
periode: 1980-2009

e

Briefwisseling in hoofdzaak tussen J. Heus en R. Seys inzake heemkundige activiteiten en publicaties van
‘Coclariensia’.
vorm: 8 stukken
periode: 1981-1988

f

Inventaris van voorwerpen gebruikt door bietenmannen en kutsers.
vorm: 1 stuk
periode: ?

g

Manuscript van een bijdrage door J. Heus voor het eerste jaarboek van ‘Coclariensia’. Opmerkelijk zijn de
voetnoten die zonder inspraak van de auteur in de publicatie gewijzigd werden opgenomen, opmerkingen door
R.Seys
vorm: 1 stuk
periode: 1980

h

‘Hof de Fontein’, ledeninformatieblad van de gemeentelijke kring voor heemkunde ‘Coclariensia’, jg. 1 – 19.
vorm: pak
periode: 1995-2013
opmerking: onregelmatig aantal nummers per jaargang.

i

Bundel documenten betreffende de werking van ‘Coclariensia’ (uitnodigingen, verslagen, correspondentie,
informele berichten, persknipsels).
vorm : pak
periode : 1978-2005

a

Coclariensia, driemaandelijks tijdschrift, gepubliceerd door de gemeentelijke kring voor heemkunde, jg. 1 – 7.
Jg. 4 heeft een extra nummer 4b. J.P. Tytgat, Het prinselijk en hertogelijk huis van Arenberg. Erfopvolger van
de Heren van Koekelare.
vorm: 1 pak
periode: 1986-1992
opmerking: jg. 1-3 en jg. 4-6 ingebonden.
Manuscript van jaarboek 1997 Coclariensia: De Koekelaarse Elektriciteitsrtegie, Lootens Jean-Marie, met
inliggens kopies van gebruikte brondocumenten; uitnodiging voor voorstelling in gemeentehuis;

b
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Vorm: pak
3/

4/

periode: 1997

a

Jaarboeken Coclariensia, van de gemeentelijke kring voor heemkunde Koekelare (8), en diverse uitgaven (De
rijkswacht Koekelare, Guido Gezelle en Koekelare, Het repertoire van de Koekelaarse zanggilde, De
Koekelaarse dinsdagmarkt. Met de tram Koekelare in en uit, Koekelaarse Renners door de jaren heen. Naar ’t
Sint Maartens water. De tram te Westende; De Koekelaarse Elektriciteitsregie).
vorm: pak
periode: 1980-2008
opmerking: zie ook 14E-03K/1i

b

Persknipsels over de heemkundige kring ‘Coclariensia’ 1979-1999 verzameld door Raymond Arren en
Wilfried Desmedt.
vorm: boek
periode: 1979-1999

a

Museum ’t Gebied van Staden: “Nostalgie uit een tekenpen”, Roger Noyez, 2000; “Staden, beelden uit het
verleden – Kalender 1985”; krantenknipsels en foto’s over het verleden van Staden.
vorm: map
periode: 2000

b

Heemkunde-VTB, jg. I – III; werd in 1945 Mededeelingen van het Verbond voor Heemkunde, jg. I.
vorm: 1 pak
periode: 1942-1945

c

Getuigschrift uitgereikt door Heemkunde Vlaanderen, Volkskunde Vlaanderen, Familiekunde en Vlaams
Centrum voor Volkscultuur aan Bernard Lootens (Koekelare) voor het volgen van de lessenreeks 'Horen, zien
en ontsluiten'.
vorm: 1 stuk
periode: 2005

d

Essokalender met afbeeldingen van oude gezelschapsspelen.
vorm: 1 stuk
periode: ?

e

Statuten en reglement van de Kultuurprijs ‘De Gouden Feniks’ van Torhout; en het verslag van de toekenning
van de prijs aan de Torhoutse heemkundige Roger Haelewyn, met een bio- en bibliografie van de auteur.
vorm: geniet katern
periode: 1981
bijgevoegd : brochure samengesteld naar aanleiding van de plechtige uitreiking van ‘De Gouden Feniks’ 1988
door de Vriendenkring Kunst Houtland centrum voor kunstadvies vzw en het Stadsbestuur van Torhout aan de
heer Roger Hessel; zie ook FRS-DIV 2 &3.

f

Documentatie over Zande : toponomie, bodemkunde, kerk, kerkhof, e.a.
vorm : map
periode : 1841 - 1971

g

Voorstel tot inventarisatie van de nog bestaande oven- of bakhuisjes bij Koekelaarse hoeven. (cf. Provinciale
wedstrijd ‘Arthur Olivier 2002’).
vorm : 5 stukken
periode : 2002
opmerking : zie ook Beeldbank met foto’s van Arthur De Wit.

h

Documentatie over de ’Vijvermolen’ op de Molenhoek – De Mokker, eigendom Theunynck.
vorm : map
periode : onbekend

i

De Kleine Bibliotheek, Raadselboek (met 500 raadsels en oplossingen); Nieuw goochelboek (de moderne
goochelaar), Antwerpen; Luuj Snirped, (Spraak?)maakende goochelkunsten – oplossing van alle geheimen,
Gent.
vorm : 3 boekjes
periode : onbekend

j

Westvlaamse Reuzenommegang : hulde van de Provincie West-Vlaanderen aan HH.MM. koning Boudewijn
en koningin Fabiola bij het koninklijk ambtsjubileum 1951 – 1976 in Brugge.
vorm : 1 brochure
periode : 1976

k

Waar is de tijd – 2000 jaar De Westhoek : foto’s van Koekelare van omstreeks 1950; brochure nr. 5 –
Leute en plezier (blz. 112, 113, 116 en 125); brochure nr. 6 – Leraars en leerlingen (blz. 130).
vorm : 2 stukken
periode : 2007

l

Tisje Tasje : overdruk uit ’t Manneke uit de Mane : 1901, 1959, 1967, 1969 en 1974.
vorm : 5 stukken
periode : 1901 – 1974
opmerking : met ‘Speen’ : overdruk uit ’t Manneke uit de Mane 1964.
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m Brochures ‘Open Monumentendag’ .
vorm : 3 stukken
periode : 1999 en 2004
opmerking : met ‘De Brouwerij’: Käthe Kollwitz, een Omarming (Open Monumentendag 1996).

5/

n

Heemkunde Vlaanderen vzw : voorstelling ‘Archiefbank Vlaanderen : een instrument voor heemkundige
collecties’.
vorm : 1 map
periode : 2002-2010
opmerking : met brochure : INFO – Er kriebelt iets in de sector …

o

Randinformatie over Bovekerke : ‘In het vlooienkwartier van Bovekerke – 1917’ (Desmet Silvere +).
vorm : 5 stukken
periode : 1917

p

Vormingsaanbod ‘Jaar van het Dorp’.
vorm : 1 brochure

periode : 1978

q

Beschrijving van de reuzen ‘Hinten Mokker’ en ‘Snelle Beeze’: geboorte- en doopselakte; schetsen voor het
maken van deze reuzen; historiek van deze figuren; brochure Reuzen en carnaval in de Westhoek;
krantenknipsels: Het Volk, over volksstoet in Koekelare - Hinten Mokker komt buiten; De
Weekbode: Snelle Beeze voor Hinten; flyers : Koekelare – De Mokker : grote jaarlijkse antiek- en
rommelmarkt en barbecue, telkens in het gezelschap van de reuzen; exemplaar van De Gazet, Volkskunde
Vlaanderen : In de ban van de reus en reuzen maken.
vorm : map
periode : 1990 – 2001
bijgevoegd: ‘2015 – Le calendrier des géants’.

a

Heemkunde Vlaanderen, brochures met lessenreeksen:
a) Een analyse van de behoeften op het gebied van archief- en documentatiebeheer van
vrijwilligersverenigingen in de sector volkscultuur;
b) Aan de slag met archief en documentatie (5 cursussen gegeven in de lokalen van Gestella in Gistel);
c) Get Started ! – Aan de slag met sociale media : praktische workshop voor beginners (Roeselare).
d) Histories: samengaan van Heemkunde Vlaanderen, LECA en Familiekunde Vlaanderen.
vorm : pak
periode : 2006-2019

b

West-Vlaams Archievenplatform : 11e WAP-dag, Poperinge, thema : Calamiteiten; 12e WAP-dag, Tielt,
thema : Oorlogsdocumenten en hun raadpleegbaarheid.
vorm : map
periode : 2011-2012

c

Infobrochures Kiektier & Toponiemen : plaatsnamen in de 16e eeuw; erfgoed in het land van Torhout.
vorm : 2 stukken
periode : 2010

d

Tentoonstelling Van paardenmiddel tot paardendokter (stadsarchief Waregem).
vorm : 2 stukken
periode : 2011

e

Westhoek verbeeldt : persdossier bij de start van ‘Beeldbank Hout- en Blootelandregio’;
vergadering in CC Het Perron in Ieper; rapport en statistieken over het gebruik van een beeldbank.
vorm : 3 stukken
periode : 2010-2012

f

Collectie foto’s van graven op de begraafplaatsen in Bovekerke, De Mokker en Zande (2 delen).
vorm : 4 CD’s
periode : 2011

g

Heemdag 2012 van Heemkunde West-Vlaanderen: thema ‘Van volksmuziek en volksgeloof’ ; organisatie
door heemkundige kring ‘Karel Van de Poele, Lichtervelde’; Heemdag 2013: thema ‘Vlas’; organisatie
heemkundige kring ‘Wibilinga, Wevelgem’; Heemdag 2014: thema ‘Weg van Huis…’; organisatie
‘Spaenhiers’ Koekelare; Heemdag 2015: thema ‘Schilderskolonie & de kust…’; organisatie Geschied- en
Heemkundige Kring ‘Sint-Guthago’ Oostkerke; Heemdag 2016: thema ‘De grond van de zaak van de grond’;
organisatie Geschied- en Heemkundige Kring het Houtland Torhout; Heemdag 2019: thema ‘Bie us an’t
zeetje’; organisatie Heemkundige Kring De Plate Oostende.
vorm : map
periode : 2012-2019

h

‘Biekorfmiddag’ in Koekelare 2012)
vorm : map

periode : 2012
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opmerking: met marktliederen van ‘Groep Erik Wille’ uit Wingene.

6/

i

‘Suskewiet’, de vinkensport in de zuidelijke Westhoek. CO7 Cultuurdienst – erfgoedcel – Poperinge.
vorm : brochure
periode : 2012

j

Heemdag van Heemkunde Vlaanderen 2013 in Heers (Limburg); thema: ‘Heren van stand, huizen
van ’t land’ of de invloed van kastelen op mens en omgeving.
Heemdag van Heemkunde Vlaanderen 2014 in Merksplas; thema: ‘Arme zielen, rijk verleden’ of omgang met
armoede en marginaliteit doorheen de tijden.
Heemdag van Heemkunde Vlaanderen 2015 in Leuven; thema: ‘Lessen uit het verleden’ of onderwijs van de
middeleeuwen tot vandaag.
Heemdag van Heemkunde Vlaanderen 2016 in Izegem; thema: ‘Stielen met stijl’ of ambachten en
tewerkstelling in het verleden.
Heemdag van Heemkunde Vlaanderen 2017 in Sint-Niklaas; thema: ‘Klant is koning’ of handel en
marktwezen in het verleden.
Heemdag van Heemkunde Vlaanderen 2018 in Kontich; thema: ‘Straffe madammen’ of vrouwen op het
podium van de geschiedenis.
vorm: map
periode: 2013-2018

k

Bundel documenten over de wijk Mokker: verslag over de inhuldiging van de Lourdeskapel (Hosten)
in de Westmeetstraat; V. Clarysse, De Mokkerstam en R. Willaert, Wandelpad “Hinten Mokker”.
vorm: 3 stukken
periode: 1946-1985

l

Beschrijving van de Janssenskapel (opdracht IOED): de Janssenskapel werd op 5 maart 2012 geklasseerd als
beschermd monument.
vorm: map
periode: 2012

a

Bundel documenten betreffende de werking van heemkundige kring Coclariensia (uitnodigingen,
verslagen, correspondentie, persknipsels).
vorm : pak
periode : 1982-1988
opmerking : zie ’t Beertje, volkskundige almanak 1989 met verslag over de bijeenkomst van de Vlaamse
Volkskundigen in Koekelare (23/08/1988).

b

Verslagen en rekeningen in functie van de jaarlijkse statutaire vergaderingen van de heemkundige
kring Coclariensia, opgesteld door secretaris R. Arren.
vorm : 2 schriften
periode : 1979-1993

c

Bundel nota’s en facturen betreffende de werking van de heemkundige kring Coclariensia.
vorm : map
periode : 1984-1990
opmerking : correspondentie met het gemeentebestuur over straatnamen en het plaatsen van
monumenten.

d

Kladversie van een artikel over de spreuk Koekelare Noene en over het parochieblad met die naam door
Raf Seys en het gebruik van een zonnewijzer.
vorm : 3 stukken
periode : ? – 1995

e

Bundel documenten (verslagen, uitnodigingen, correspondentie) van de heemkundige kring Coclariensia.
vorm : pak
periode : 1983-1984

f

Bundel documenten (verslagen, uitnodigingen, correspondentie) van de heemkundige kring Coclariensia.
vorm : pak
periode : 1985-1987
opmerking : met dossier “Uw mening kan meetellen”.

g

Bundel documenten (verslagen, uitnodigingen, correspondentie, persknipsels) van de heemkundige kring
Coclariensia.
vorm : pak
periode : 1989

h

Bundel documenten (verslagen, uitnodigingen, correspondentie, persknipsels) van de heemkundige kring
Coclariensia.
vorm : pak
periode : 1990-1991
opmerking : met Flandria Generosa over middelnederlandse, epische gedichten, de slag op de Womberg
(heks Richildis).
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7/

8/

9/

a

Bundel documenten (verslagen, uitnodigingen, correspondentie, persknipsels) van de heemkundige kring
Coclariensia.
vorm : pak
periode : 1994-1995

b

Bundel documenten (verslagen, uitnodigingen, correspondentie, persknipsels) van de heemkundige kring
Coclariensia.
vorm : pak
periode : 1995-1996

c

Bundel documenten betreffende de uitgifte van het Jaarboek Coclariensia 1983.
vorm : map
periode : 1981-1983

d

Bundel documenten betreffende de werking van de heemkundige kring Coclariensia (verslagen,
uitnodigingen, persknipsels, correspondentie, rekeningen i.v.m. publicaties, redevoeringen bij de opening
van de Fonteinkamer en bij de inhuldiging van het monument voor Karel de Gheldere; argumenten voor een
correct wapenschild voor de gemeente Koekelare).
vorm : pak
periode : 1985

e

Bundel documenten betreffende de uitgifte van J. Seys, Het repertoire van de Koekelaarse zanggilde;
rekeningen, uitnodigingen, correspondentie betreffende de werking van de heemkundige kring Coclariensia.
vorm : pak
periode : 1987-1995

f

Bundel documenten betreffende de werking van de heemkundige kring Coclariensia (overwegend van het
Dagelijks Bestuur) : uitnodigingen, verslagen, persknipsels en correspondentie.
vorm : pak
periode : 1982-1985

g

Heemkundig artikel ‘Moere, een dorp in de polders’ verschenen in Het Volk 22/10/1991. Oude hoeven en
huisjes; geschiedenis; pompgemaal; Vanhevel André laatste burgemeester; beeldhouwer Debrabandere.
vorm : 1 stuk
pereiode:1 991

a

Bundel documenten betreffende de werking van de heemkunige kring Coclariensia, verzameld door R.
Seys na zijn ontslag als voorzitter (uitnodigingen, persknipsels en correspondentie).
vorm : pak
periode : 1996-2001

b

Bundel documenten betreffende de voorbereiding van een Jaarboek Coclariensia uitgewerkt door R. Seys,
Drie wandelingen in de Koekelaarse tuin der volkskunde, o.m. met een omvangrijke collectie
Koekelaarse (?) aftelrijmpjes en kinderliederen uit het archief van R. Devisscher; gegevens over boltra’s
en Reinaert de Vos;documenten over de inhuldiging van bistro “’t Vosmotje”).
vorm : pak
periode : 1993-2002
opmerking : met Tiecelijn, nieuwsbrief voor Reynardofielen, jg. 8, nr. 3 (1995).

c

Bundel documenten betreffende de werking van heemkundige kring Coclariensia.
vorm : pak
periode : 1990-1991

d

Bundel documenten betreffende de aanloop naar de heemkundige kring Coclariensia : de stichting, de
erkenning als gemeentelijke kring en de verdere ontwikkeling (bijlagen uit het Belgisch Staatsblad).
vorm : pak
periode : 1958-1994
opmerking : met documenten over fotowedstrijden ingericht door RMS Koekelare.

e

Bundel documenten betreffende de werking van de heemkundige kring Coclariensia.
vorm : pak
periode : 1979-1981
opmerking : met een redevoering van dokter J. Uyttenhove n.a.v. de publicatie RS : “Naar ’t Sint-Maartenswater. Een Koekelaarse Bergwandeling (8 km), Koekelare 1981.

f

Bundel documenten betreffende de werking van de heemkundige kring Coclariensia: K. Logghe, Tussen
Hamer en Staf; een Fransmansavond, de reis naar Pecqueuse, de 80e verjaardag van pastoor De Jaeger;
hulde aan Karel Van Der Espt.
vorm : pak
periode : 1992

a

Bundel documenten betreffende de Franse Revolutie, als voorbereiding op een speciaal nummer van
Coclariensia.
vorm : map
periode : 1981-1989
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b

Bundel documenten over activiteiten van de heemkundige kring ‘Coclariensia’ en over figuren als Jozef Deleu
en Herman Van Snick, over de oprichting van appartementsgebouwen en restaurants in Koekelare.
vorm : map
periode : 1980-1996
opmerking : met programma van de Amaat Vynckeherdenking 1850-1988.

c

“Ons Couckelaere”, gedicht van slager August Sys, genoteerd door Jerome Seys.
vorm : 1 stuk
periode : 1913?

d

Aansluiting van ‘Spaenhiers vzw’ bij ‘Ginter’ (Gintergazet).
vorm: map
periode: 2013

e

Notities op basis van gegevens van T. en P. Lansens over klokken, krachtige gebeden, geesten (lucht-, vuur-,
watergeesten), spoken, terugkerende doden, tempeliers, tovenaars, galgenjongen, heksen, macht van
geestelijken en sagen met verwijzingen naar vindplaatsen.
vorm: pak
periode: 1967

f

“Ichtegem, ’t kakkernest” bijdragen over volks- en heemkunde, samengesteld door Franky Blomme.
vorm: 1 stuk
periode: 1986

g

Modellen en brieven (ook rouwbrieven) + zegels, vanaf 1729 tot begin 20 e eeuw (gift Jozef Heus): didactisch
materiaal.
vorm: map
periode: 1729-1900

h

Twee artikels van Herman Dekeyser over de Hovaeremolen in Koekelare (De Westvlaming, jg. 60, nr. 10, okt.
1967, p. 9-11) aangevuld met notities over andere lokale molens en een heemkundige kroniek De Koekelaarse
windmolens. Artikel van Lieven Denewet uit Molenecho’s XV, 1987, nr 4: De Hovaeremolen te Koekelare:
een beschrijving en … het wachten op zijn herstel.
vorm: 5 stukken
periode: 1943,1967 en 1987

i

Oud uithangbord aan de herberg ‘De Zwaan’ te Koekelare met een passende tekst: briefje van de
scheurkalender ‘De Druivelaar’ van maandag 29 juli 1963.
vorm: 1 stuk
periode: 1963

j

De geschiedenis van Koekelare (in schriftjes): algemeen, hellejongen en motewijf, waterlopen en bronnen,
vijvers en moerassen, meersen en bos, wegen en straten, kapelanijen, gilden, heerlijkheden en lenen,
gehuchten en wegen, pachthoeven en stukken grond, molens, herbergen, landkapellen, naam, ligging,
oppervlakte, bevolking, prioraat, kerkelijke indeling, allerlei.
vorm: 13 schriftjes
periode: 836 – 1937
opmerking: gift van Hilda Jonckheere.
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02A-01C Almanakken

0B0B

opmaak: J.Heus
opmerking: ’t Manneke uit de Mane & ‘t Beertje zijn ondergebracht bij de collectie heemkundige
tijdschriften van de HADOCKbibliotheek.
02A-01C Almanakken
1B1B

1/

2/

a

Pieter Vleys ( pastoor in Dudzele), Charitatis Calendarium ofte Den Noortschen Almanak voor het jaar
O.H.J.C. 1758, heruitgegeven door Jozef Geldhof, pastoor in Meetkerke, in 1974.

b

Le triple almanach de Mathieu de la Drôme, Parijs, 1868,1882.

c

Allemansgerief. Nuttige en vermakelijke almanak voor het jaar 1879, 1884 ,1906, 1932, 1936. (Genootschap
van H.Vincentius à Paulo – Antwerpen)

d

Mechelse Almanak voor het jaar 1894, Mechelen (Sint-Paulus- vereeniging).

e

Snoeck’s Almanach voor het jaar O.H. Jesu Christi 1903, 1937, 1938, 1939, 1941, 1942, 1944, 1945, 1946,
1948, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975,
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, met kluchten, dagklapper, liedekens, markten
en kermissen. Gent.

f

Snoecks’s Literaire almanak, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982,
1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998.

g

Almanak van het nieuws van den dag en van de Vlaming, Brussel, 1929.

h

Almanach Pink, 1910, Brussel (Mertens), Pink Pillen.

a

Allemansvriend. Almanak voor het jaar Onzes Heeren 1906, Ninove.

b

Almanak voor verstandige lieden van stad en buiten, Antwerpen, 1906.

c

De Kempenaar. Almanak voor het jaar onzes Heeren 1907, 1911, 1912, Antwerpen.

d

Allemans Gerief, 1884, 33e jaar (nr. 1 t.e.m. 48); jg 86, 1936; jg 88, 1938.

e

Pax Almanak van Affligem voor het jaar Onzes Heeren, 1911, 1915, Affligem.

f

Standaard Almanak voor het jaar O.H. 1921, Brussel.

g

Provinciale Almanak van West-Vlaanderen en Wegwijzer der stad Brugge voor het jaar 1892, 1899 1924,
Brugge.

h

Geïllustreerde Volksalmank 1932. Kriebeleire en Dulle Griete, Gent.

i

Snoeck’s groote almanak voor het jaar 1942, Gent; Snoeck’s almanak 1921,1930 en 1953.

j

Almanach supputé sur le méridien de Liège par maître Mathieu Laensbergh pour l’année 1955, 1959, Luik.

k

De vanouds vermaarde Erve C. Stichter’s Enkhuizer Almanak voor het jaar 1972, Apeldoorn.

l

Le grand double Almanach dit de Liège pour l’année bissextile 1976, Doornik.

m

The old farmer’s Almanac 1977, Dublin, Robert B.Thomas.
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3/

n

Eigen Volk, Eigen Kunst 1932, verkocht ten voordele van het “Bedevaart komiteit” met het laatste portret
van Joe Englisch op het IJzerfront, geschilderd door Samuel De Vriendt en verder per maand tekeningen
i.v.m. de Eerste Wereldoorlog: de zerk van “Heldenhulde”, de brand van Ieperen, Renaat de Rudder, Houdt
u fier houdt u rein, O.-L.-Vrouwke van den IJzer, de gebroeders Edward en Frans van Raemdonck, t’En zal,
de Blauwvoetteekening, Ik dien, de doorbraak van het Vlaamsche leger, Credo, Kerstnacht – visioen aan den
IJzer.

o

Kluchtige Almanak van Uilenspiegel, jg 39, 1932.

p

Almanak der kleine ijveraars van ’t werk van Pater Damiaan, 1929.

a

Kopieën met gegevens over Koekelare uit de Provinciale Almanak van West-Vlaanderen en Wegwijzer der
Stad Brugge voor het jaar x, Brugge.
vorm: pak
periode: 1816-1935

b

Almanach de l’Amitié de France et de Flandre pour l’an de grâce 1918, 1919, 1920, 1921.

c

Kantoor-almanak voor het jaar 1842.
vorm: 1 stuk

d

Almanak van 1929 (krantenknipsel) met foto’s van : Karel de Gheldere, Albrecht Rodenbach, Guido Gezelle,
Eug. Van Oye, Pieter Vyncke, Pater Lievens, Pastoor Denys, kannunik Decoene, Edouard Vermeulen,
onderpastoor Arthur Coussens, pastoor Mervillie en pater Callewaert.
vorm : 1 stuk
periode : 1929

e

Zakalmanak (reclame) : 1972 (apotheek Deurinck); 1973 (E. Kimpe-Depoorter en Rita Plyson-Kimpe);
1974 en 1975 (apotheek A. Logghe).
vorm : 4 stukken
periode : 1972-1975

f

Couckelaere Noen, maandtabellen met minuten en seconden om bij te tellen of af te trekken bij de tijd
aangegeven door een zonnewijzer om aan te sluiten bij de standaardtijd van Greenwich.
vorm : 1 stuk
periode : ?

g

Kalender 2003 : Koekelare een gemeente om van te houden … : drukkerij Devriendt – tekst Raf Seys.
vorm : 1 stuk
periode : 2003

h

Kalender 1956 : Brouwerij Christiaen Koekelare.
vorm : 1 stuk

periode : 1956

Almanach Hachette-Lebègue 1899 en 1900.
vorm: 2 stuks

periode: 1899-1900

i

4/

periode: 1842

a

Koekelare – Het Groene Hart van het Houtland, streekkalender 1982 getekend door Andreas Vanpoucke
(Handzame) en uitgegeven door de Culturele Raad Koekelare.
Koekelare 1981: kunstmap aangeboden door krachtbal Koekelare in een oplage van 333 genummerde
exemplaren, nummer 259; met handteken van Gerard Finaut.
vorm: 2 stukken
periode: 1981-1982
opmerking: de 2 exemplaren zijn niet in een archiefdoos opgeborgen.
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03B-01K Identiteit
bewaargever: T. Dereeper
O. Depoorter
R. Seys

1/

1d
1f

opmaak: J. Heus
W. Snauwaert

E. Sierens
1 v-w
1 aa-dd; 2 b-c; 3 a; 4; 5; 6; 7 g (gedeeltelijk); 8 a & c; 9
B. Lootens
3 b-d; 7; 8 b

a

Notitieboek (in perkament genaaid) van Karel Beuselinck in Koekelare waarin afschriften
van brieven, gebeden, een nieuwjaarsbrief, pachtovereenkomsten, interestafrekeningen staan.
Vorm: 1 stuk
periode: 1774-1781

b

Documenten van pastoor Hector De Gryse (Sint-Eloois-Winkel 09/04/1878-Koekelare
24/05/1964) geschreven en getypte gedichten, spreuken en anekdoten, heemkundige notities
en zijn ‘nieuwjaarsbriefke’; bedankingskaartje geschreven door Stijn Streuvels ter
gelegenheid van zijn 90-jarige verjaardag (oktober 1961).
Vorm: map
periode: 1946-1962

c

Familiegegevens Piers de Raveschoot (Koekelare): bidprentjes van Eugeen Piers, Jeanne
Piers, Cecile Piers (Nederlands en Frans); kladversie overlijdensakte van Cecile Piers;
anekdote over Eugeen Piers, anekdotes over Bertha de Crombrugge; kladversie stamboom;
rouwbrieven van Eugeen Piers en Eugène, baron Fallon, Jeanne Piers; kopie van gedrukte
dankbetuiging voor condeleantie bij het overlijden van baron Ernest Fallon, betalingsstrookje
voor een erfenissom vanweg baron Ernest Fallon aan pastoor H. Degryse).
Vorm: map
periode: 1905-1960
opmerking: zie ook collectie bidprentjes.

d

Identiteitskaarten:
Noel Ramboer/Bovekerke.
Deseure Maurice Werken
Deseure Emiel geboren te Zarren wonende te Bovekerke
Virginie Vermoortel (weduwe Crombez) ° Eernegem 22/03/1835; de kaart is
afgeleverd in Koekelare op 17 oktober 1921.
Evarist Costenoble, uitgereikt in Koekelare 13/06/1947.
‘E111/B’ van Herman Marcel.
Hector Sys – kaart afgeleverd in Zande 30/12/1927.
August Vermeersch – kaart van eenzelvigheid, Bovekerke 27 november 1939.
Maurits Vermeersch – persoonsbewijs Winterhulp, Bovekerke 1943.
August Vermeersch – lidkaart Nat. Verbond van Burgerlijke Oorlogsinvaliden,
Bovekerke 1945.
Sophie Spriet (weduwe Deschoenmaker), Koekelare 31 augustus 1940.
Petrus Noppe (weduwnaar Sophie Deprez), Bovekerke 10 oktober 1921.
Felix Matthieu (boekje: wet op den arbeid van vrouwen en kinderen), Zarren 2 september
1936.
Felix Matthieu (militair: biljet voor definitief verlof), Berchem 1 januari 1956.
Felix Matthieu (boekje: wegcode – Belgisch leger 1945), Brussel september 1945.
Vorm:13 stukken
periode: 1921-1985

e

Bedevaart van Oscar Depoorter per bromfiets naar Rome en Lourdes op 66-jarige leeftijd
(entreebiljetten van bezienswaardigheden in Rome, krantenknipsel uit Paris-Normandie en
transcriptie; aangetekende brief van A. Bergamo, zes briefkaarten naar Koekelare vanuit
Rome, Pisa, Lourdes, Nice, Genua; briefkaart van monseigneur Maurice Vaes uit Rome aan
O. Depoorter; krantenknipsel over de zaligverklaring van zuster Marie Bertila Boseardin uit
XXe siècle.)
vorm: map
periode: 1952-1953(?)
opmerking: zie krantenknipsels, Beeldbank.

f

Notitieboek van Pieter Velle uit Loppem (met perkament ingenaaid).
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Vorm: 1 stuk

periode: 1766-1821

g

Roger Staelens, In memoriam M. Bulcke, ere-inspecteur L.O. (1905-1971), Leffinge, s.d.
Krantenknipsels (Weekbode ?) over C.O.V.-studiedagen (november 1951), toen inspecteur
Bulcke een voordracht hield.
Vorm: brochure
periode: 1951-1971

h

Brief van baron Cavrois de Paternault (Arras) aan notaris Louis Masureel (Koekelare) met
beschouwingen over de familie en over de voorbije oorlog.
Vorm: 1 stuk
periode: 1918
opmerking: kopie, origineel bij L. Masureel (Vladslo).

i

Brief van notaris Louis Masureel aan brouwer Maurice Christiaen (beide Koekelare) met
nieuws over het bezette gebied en de brouwsituatie tijdens de oorlog.
Vorm: 1 stuk
periode: 1918
opmerking: kopie, origineel bij L. Masureel (Vladslo).

j

Bundel documenten met betrekking tot Triphon Dereeper, Cecile Dewilde en kinderen.
Postkaart van Klein Seminarie Roeselare verstuurd door Albert Dereeper naar zijn vader
Vorm: map
periode: 1938-2005

k

Identiteitskaarten ( Personalausweisen) van Marie-Louise Desnick (° Koekelare, 02/04/1836)
en van Louis Masureel (° Koekelare 25/07/1869), afgeleverd in Koekelare.
Vorm: 1 stuk
periode: 1916
opmerking: kopie, origineel bij L. Masureel (Vladslo).

l

Trouwboekje van Karel Louis Puype (°Zedelgem 13/03/1844) en Maria Ludovica Ollivier
(°Lichtervelde 30/09/1848), uitgereikt in Lichtervelde; Personalausweis van Maria Olivier,
uitgereikt in Lichtervelde.
Vorm: 2 stukken
periode: 1879-1916

m

Uitnodiging tot de opening van ‘’t Oud Brouwershuys’, het vroegere woonhuis van Robert
Desnick in Koekelare.
Vorm: 1 stuk
periode: 2009

n

Document betreffende Gerdi Staelens (Trends).
Vorm 1 stuk
periode: 2006

o

Documenten betreffende Walther Holvoet.
Vorm: 3 stukken
periode: 1963-1998

p

Document betreffende Charles Dumolin. Artikel KW over overlijden Dumolin november
2019
Vorm: 2 stukken
periode: 2004

q

Bestuurlijke inlichtingen van de Gemeente Bovekerke: ‘uittreksel eener Akt van huwelijk nr.
74 van 5 november 1879’ voor Désiderius Crombez en Melanie Delanoye; voor eensluidend
uittreksel 19 augustus 1937.
Vorm: 1 stuk
periode: 1937

r

Brief van J. Mergaert aan de beheerraad van het Katholiek Onderwijs in Brugge ter
verdediging van zijn houding tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Vorm : kopie uit BAB , B 507, nr. 28.
Periode : 1945

s

Beschrijving van de familie “Joannes Tyvaert” met zoon Carolus Tyvaert (paardemeester,
brouwer, herbergier) gehuwd met Regina Verlinde (dochter van Bernardus Verlinde,
burgemeester-molenaar in Koekelare); Servatius Ludovicus Tyvaert (zoon van Carolus ,
veearts in Koekelare) , Felix Tyvaert (zoon van Servatius Ludovicus slachter, herbergier in
Ichtegem), Ludovicus Tyvaert (zoon van Carolus bakker in Koekelare), Richardus Tyvaert
(zoon van Ludovicus bakker in Koekelare), Carolus Ludovicus Tyvaert (zoon van Carolus
veearts in Maasmechelen), Desire Tyvaert (zoon van Carolus, huwde met Emiliana Defever
uit Leke en bleef in Koekelare wonen).
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Vorm : 3 stukken

periode : 1751 – 1932

t

Studie van L. Vanheule, Ichtegem en de villa Koekelare en Ichtegem’s klokken; Mariale
devotie in het verleden te Koekelare.
Vorm : 4 stukken
periode : 1951-1954

u

Documenten van en over Remi Devisscher: Programma van het kunstfeest in de feestzaal van
de Rijksnormaalschool in Blankenberge door de studenten; menu van het huwelijk met
Julienne Vandepoele; biografische schets: Mijn levensgeschiedenis (1991).
Vorm : 3 stukken
periode : 1929-1991
opmerking : in het toneelspel In’t feeënpaleis aan zee speelt onderwijzer Remi Devisscher
mee; inliggend teksten van de liederen ’t Lied der Kameraadschap, Schachtenlied en De
rechte Lijn;zie ook 1 dd.; zie ook 25A-01K/1

v

Bundel documenten van het echtpaar René Debruyne (Ichtegem 27/07/1902 – 13/03/1966)
werkman, gehuwd met Helena Denduyver (Ichtegem 10/11/1910) in Ichtegem op
12/01/1934: contracten als seizoenarbeider, bijdragen voor pensioen, verplichte en vrijwillige
verzekering en ziekenbond, bonboekjes.
Vorm : pak
periode : 1929-1971
opmerking : ook Roger Seynaeve, Belhuttestraat Koekelare is vermeld op arbeidscontracten.

w

Bundel documenten (loonstrookjes, pensioen- en belastingbescheiden, loonfiches) van Martin
Verleye (Loppem / Ichtegem).
Vorm : map
periode : 1945-1971

x

Interview met Andy Vermaut in Humo nr. 3689/20 (17/05/2011).
Vorm : 1 stuk
periode : 2011

y

Huwelijksbelofte van Abel Jansseune (Ichtegem) en Maria Vanrentergem (Koekelare) :
exemplaar van Kooklare Noene (21/12 – 28/12/1947) met ingewerkte foto’s van het
huwelijkskoppel.
Vorm : 1 stuk
periode : 1947

z

Brief van Luc De Zutter, achterneef van pastoor Emiel De Zutter, naar aanleiding van een
biografie over de pastoor in JBS 2011.
Vorm : 1 stuk
periode : 2012

aa

Tekst voor Nationaal Biografisch Woordenboek (overdruk 1985) over Karel de Gheldere
(blz. 272-277) en Ary Sleeks (blz. 725-730) opgemaakt door Raf Seys.
Vorm : 1 stuk
periode : 1985

bb

Lijst met de namen van 90-jarigen, gouden bruiloften, diamanten bruiloften en biljanten
bruiloften te Koekelare (1979, 1980, 1982, 1984, 1986 en 1988).
Vorm: 6 stukken
periode: 1979-1988

cc

Avondmijmeringen, driemaandelijks contactblad voor priesters en diakens emeriti, jg. 48 nr. 3
juni – juli – augustus 2018: bijdrage van Jef Heus ‘Joris De Jaeger, het pastertje der
seizoenarbeiders’ (blz. 14 tot 21).
Vorm: 1 brochure
periode: 2018

dd

Identiteitskaart van Marie-Louise Vannieuwkerke; kleerkaarten voor Theophiel, Laura,
Marie en
Leonie Vannieuwkerke en voor Constant Dewilde; verklaringen van tewerkstelling bij
Theophiel
Vannieuwkerke; Bescheinigung voor Leonie Clarysse (Koekelare, 5/4/1883) gehuwd met
Lodewyck Vannieuwkerke.
Vorm: 9 stukken
periode: 1942-1944
opmerking: gift van Christel D’Haene.

ee

Bundel documenten afkomstig van Maria Vannieuwkerke: tekst van pater Victor Clarysse
“Op mijn tocht door onze Bulgaarse missie” uit het passionistentijdschrift Golgotha;
7/05/2022

20
toelatingsvoorwaarden tot de Apostolische school der paters Passionisten in Kortrijk (1910)
en een passionistische Levensregel voor een Jonge Dochter; schrift met religieuze, nationale
en liefdesliederen
(en adressen van bietenmannen voor Frankrijk) samengesteld door M. Vannieuwkerke ca.
1930;
Het einde van Duitschland. Schrikkelijke Voorzegging van broeder Joannes 1600 (1914);
Eenige historische en geographische nota’s over Vlaandrens dorpen + losse verhalen (1912);
Herinneringsprent aan de eerste Heilige Communie van Maria Vannieuwkerke ca. 1935;
Burgerlijk Mobilisatieboekje (1936) van M. Vannieuwkerke nagekeken in 1943 en 1944 door
R. Van Meerhaeghe; Lied tot Onze Lieve Vrouw van de Mokker, religieuze Volksliederen,
schrift met religieuze liederen; knipsels uit Koekelare Noene (parochieblad) met fragmenten
over de geschiedenis van Koekelare (pastoor Degryse); kaarten van de Bondsmis van het
Heilig Hart van Laura Vannieuwkerke.
Vorm: pak
periode: 1910-1970
opmerking: gift van Christel D’Haene.

2/

3/

ff

Rouwbrief, rouwprentje en krantenknipsels over de roofmoord op Walter Logier (juwelier
afkomstig van Koekelare); vermoord in zijn villa in Torhout op vrijdag 10 februari 1995.
Vorm : map
periode : 1995

gg

Uitvaart Yves Defour (bestuurslid Spaenhiers): zaterdag 16/03/2019 – Aula Rouwleiding
Koekelare.
Vorm: 1 stuk
periode: 2019

hh

Brochure Vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen, Vlaamse
Gemeenschap en Vlaamse Heraldische Raad
Vorm: 1 stuk
periode: 2000

a

Documenten van en over dokter Joseph Uyttenhove: folder van het Liber Amicorum Dr.
Joseph Uyttenhove, een biografische notitie uit West-Vlaanderen, jg. IX, nr. 54 (nov. 1960);
folders over ‘Stichting Verweer van de Mens’ en over ’Ordre souverain des Chevaliers de
Saint Georges de Bourgogne’; catalogus Collection from doctor Jos. Uyttenhove of
Koekelare, Brussel, 1983; knipsel Bazuin 16/11/1988, p. 5 over huldebetoon J. Uyttenhove 50
jaar huisarts; uitnodiging en gesigneerd gedachtenisprentje; manuscript over drinkbaar
water; toespraak De Sint-Maartensbron; ’t Sint Maartenswater; ’t Sint-Maartenshof;
collectie Franstalige gedichten: Présence des Lettres & des Arts (1982-1984); Poèmes du
souvenir, Koekelare, 1985; werken: La Confrérie de Saint-George, de Rougemont à Bruxelles
1315-1995, s.l.,1996; Hoe leer ik (mijn kind) leren ? 7 gouden regels, Leuven, 1966.
Tekst (7 pagina’s) van dokter J. Uyttenhove over drinkbaarwater; in zonderheid St.Maartensfontein in Koekelare.
Vorm : map
periode : 1959-1995

b

Bundel documenten (persknipsels, redevoeringen, gelukwensen, uitnodigingen,
voorbereidingen, poëzie en vulgariserende teksten) van de gevierde Joseph Uyttenhove, 50
jaar huisarts in Koekelare.
Vorm : pak
periode : 1914-1997

c

Bundel documenten betreffende de publicatie Liber Amicorum Dr. Joseph Uyttenhove.
Vorm : map
periode : 1997-1998

d

Documenten van en over dokter Joseph Uyttenhove.
Vorm : map
periode : 1959-1995

a

Bundel documenten betreffende de familie Vervae©ke, vooral over Lodewijk, René en Jef.
Van die laatste : een collectie persrecensies over de opvoering van zijn toneelwerk en dat van
M. De Ghelderode, Van de dood die bijna stierf het manuscript van Duvelor met onbepaald
verlof, het handgeschreven gedicht Herinnering, rouwbetuigingen aan zijn weduwe,
correspondentie met Ernest Claes, Felix Timmermans, Willem Putman, zijn broer Lodewijk;
militaire bescheiden uit de Eerste Wereldoorlog; auteurscontracten.
Vorm : pak
periode : 1878-1926

b

Brief met nieuwjaarswensen van Maurice Bulcke aan Cyriel Verschaeve van 31/12/1929.
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Vorm : 3 stukken
periode : 1929
opmerking : kopies archief ADVN-AC 2337

4/

c

Brief van L. Lootens aan Jozef en Maria Lootens (‘Jozef Lootensfonds’) i.v.m. de verzamelde
werken van Cyriel Verschaeve.
Vorm : 1 stuk
periode : 1934
opmerking : kopie archief ADVN-AC2146

d

Brief van Cyriel Verschaeve aan Jules Faes (krijgsgevangene) .
vorm : 1 stuk
periode : 1915
opmerking : kopie; archief ADVM-AC460

e

Bescheiden van douanier Adrien Van Walleghem (°Oost-Nieuwkerke 29/12/1896):
mobilisatieboekje,
identiteitskaart van oorlogsinvalide, identiteitskaarten, militaire spaarboekjes, brevet van
militair pensioen, Vuurkruiserkaart, brevet van rente voor nationale orden, oorlogskruisRidder van het order van Leopold II.
Vorm : map
periode : 1917-1931

f

Vijf prentkaarten met betrekking tot Cyriel Verschaeve; aandenken aan de nationale
Verschaeveherdenking in Alveringem ; programma Verschaeveherdenking in Diksmuide.
Vorm: map
periode : 1967-1969

g

Brief van dokter René Proot (Koekelare) aan een notaris in verband met het overlijden van
zijn schoonvader Charles Van Moere.
Vorm : 1 stuk
periode : 1913

h

Collectie Textes à dire 1983, 1984, 1985. Groupe d’action des écrivains en Présence des
lettres et des Arts: nr. 111-114, 116 en 120 (1982-1983), telkens met gedichten van dokter J.
Uyttenhove.
Vorm: 9 tijdschriftnummers
periode: 1982-1985
opmerking: gift van Uttenhove Monique

i

interview met uit Koekelare afkomstige Rudy Dekeyser over GGO-aardappelenuit De
Standaard 4-5 juni 2021

a

Diverse voorwerpen die aan Jerome Seys toebehoorden: pijp, tabaksdoos, sigarettendoos met
3 gerolde sigaretten, pennenstok met pen, vergrootglas, 2 brillendozen met bril en muntjes
van 0,10 centimes, 3 eretekens van spelend lid bij een muziekvereniging, trouwring.

b

Dossier Jerome Seys: collectie briefkaarten, facturen en zaakpapieren bakkerij, 2
trouwboekjes, notariële akten (wederzijdse gift, voogdijregeling dochter Irene,
hypotheeklening), huurbescheiden met RMS Koekelare, documenten over de ontgraving van
J. Seys, Eduard Dupon en Leonie Denecker; documenten over zijn scheiding van Malvina
Dupon; belastingaangiften; pensioen- en oorlogsschadedocumenten, schoolrekeningen RNS
Blankenberge, partituren Sint-Ceciliafanfare; spaarboekjes, notitieboekje bakkerij,
liefdesgedicht (1941).
Vorm: pak
periode: 1883-1980

c

Brieven van Jerome Seys en Madeleine Dupon, respectievelijk aan zijn zoon en haar neef Raf
Seys, intern aan de RNS Blankenberge .
vorm: map
periode: 1941-1947

d

Schriftjes met toneelrollen gespeeld door J. Seys (Massala, Sequah, Pierlala, De Windstorm);
programma voor de huldiging van H. Conscience; De waereld in. Kindercantate van P.
Benoit; kluchtlied Den Tandentrekker van H. Defoort (Cuerne); schrift met tekst over de
viering van 11 juli en ‘Het einde van Duitschland’; partituur en tekst van ‘Hemelhuis’ van E.
Hullebroeck.
Vorm: 7 stukken
periode: 1895-1912
opmerking: zie ook FRS-HEEM / 10,3; publicatie JBS 2013.
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5/

6/

e

Trouwboekje van Eduard Dupon en Leonie Denecker en uittreksel uit het bevolkingsregister
over het gezin van E. Dupon en L. Denecker.
Vorm: 2 stukken
periode: 1895-1986

f

Notariële akte verleden voor notaris L. Masureel betreffende de aankoop van een perceel
zaailand in de Stationsstraat in Koekelare door Theodoor Seys, oudste broer van J. Seys.
Vorm: 1 stuk
periode: 1905

g

Schrift met teksten van Karel Seys, neef van J. Seys: Vlaaamsch! Immer Vlaamsch! , gedicht
voor het naamfeest van koning Albert I, redevoering van koning Albert I op 21 juli 1915.
Inliggend blad met tekst van J. Seys: Den keyzer ter eere!
Vorm: 1 stuk
periode: 1914-1915

h

Afschrift geboorteakte van Karel-Lodewijk Seys (Koekelare, 17/03/1849)
vorm: 1 stuk
periode: 1942

i

Brieven van Theodoor, Karel en Jacques Seys, respectievelijk oudste broer en neven van J.
Seys.
Vorm: 6 stukken
periode: 1906-1951

j

Muziekschrift met liederen en partituren, die door de Sint-Genesiusgilde werden uitgevoerd.
Vorm: 1 stuk
periode: ?
opmerking: dit archiefstuk werd uitgegeven: J. Seys, Het repertoire van de Koekelaarse
Zanggilde “Sint-Genesius”, Koekelare, 1985.

k

Collectie brieven van Kamiel Denecker aan Jerome Seys en zijn rouwbrief.
Vorm: 7 stukken
periode: 1921-1926

a

Dossier Malvina Dupon, moeder van Raf Seys: identiteitskaart, briefwisseling,
eigendomstitels en kadastergegevens, regeling van begrafenissen, lidmaatschapskaarten en –
boekjes, pensioen- en invaliditeitsdocumenten, spaarboekje van de “Spaar- en Leengilde
Koekelare”, bescheiden van Hilaire Van Aelst, kapper in Vilvoorde en levenspartner van
Malvina.
Vorm: pak
periode: 1929-1980

b

Collectie brieven van Malvina Dupon.
Vorm: pak

periode: 1941-1976

c

Blikken sigarendoos met paternoster van Malvina Dupon; beeldje van Sint-Antonius en van
de zalige Don Bosco.

d

Eere zij God! Kerkboek, Turnhout, 1928, gebedenboek van Malvina Dupon.
Vorm: 1 stuk
periode: 1928

e

Collectie brieven aan Malvina Dupon.
Vorm: map

periode: 1972-1980

f

Testamenten van Martha Dupon, zus van Malvina Dupon.
Vorm: map
periode: 1979-1986

g

Testament van Maria Dupon, zus van Malvina Dupon.
Vorm: 1 stuk
periode: 1971
opmerking: kopie

h

Collectie brieven van Raf Seys aan zijn moeder Malvina Dupon.
Vorm: pak
periode: 1943-1979

a

Dossier familie Lansens: vooral van en over Pieter, ook van Theofiel en Prudence; notities en
artikelen in manuscript of als overdruk van Raf Seys; kopieën uit publicaties van P. Lansens;
briefwisseling van P. Lansens met de gemeente en andere instanties; correspondentie van Raf
Seys met de gemeente inzake de ontgraving van Pieter en Prudence Lansens, documenten
over Lansensherdenkingen en -vieringen alsook stamboomelementen over Sofie Callemin7/05/2022
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Deseck.
Vorm : pak
periode : 1907-2001
opmerking : met P. Van Oye, ‘Pieter Lansens’, De Thouroutenaar, 14/09/1907; J. Schepens,
‘Oude portretten’, De Vlaamse Gids, 38/1 (1954), p. 44-45. Zie ook 24A-01K / 2 a & 25A01K / 1 f.

7/

8/

b

Collectie brieven van Pieter, Theofiel en Prudence Lansens, gefotokopieerd door Malika
Derbala (2000) uit diverse fondsen van de universitaire bibliotheek Gent :
Theofiel aan Saint-Genois (5) 1853-1865
Prudence aan Saint-Genois (3) 1861-1877? (zie ook bij Pieter)
Prudence aan Karel Versnaeyen (1)
Pieter aan Snellaert (55) 1841-1865
Pieter aan Saint-Genois (30) 1842-1858
Pieter aan Blommaert (1) 1853
Pieter aan Ferdinand Vander Haeghen (1) 1876
Pieter aan Jan-Frans Willems (2) 1841-1842
Pieter aan Eugeen Van Oye (1) 1866
vorm : pak
periode : 1841-1877
opmerking : met gegevens over foto’s.

a

Briefwisseling Karel Vander Espt aan Cyriel Verschaeve i.v.m. 60e verjaardag. Opmaak
bidprentje Karel Vander Espt door Cyriel Verschaeve. Briefwisseling Karel Vander Espt met
Jeroom Leuridan.
Vorm : map
periode : 1932-1945
opmerking : kopieën uit ADVN/archief Jeroom Leuridan).

b

Bundel briefwisseling Cyriel Verschaeve met Leo Van den Auweele (briefkaarten en 130
brieven).
Vorm : map
periode : 1928-1944
opmerking : kopieën uit ADVN/AC 460); publicatie JBS 2012.

c

Bundel documenten betreffende Leo Van den Auweele (kopieën beeldmateriaal ADVN).
Kwartierstaten Mark Emiel Van den Auweele en Leo Van den Auweele. Fragment van
inventaris ADVN/AC 460.
Vorm : map
periode : 1908-1975

d

Studiedag SOMA 2002 : ‘Repressie en gerechtelijke archieven, problemen en perspectieven’;
dossier opgemaakt door Dirk Luyten (SOMA).
Vorm : pak
periode : 1940-1945

e

Dossier Leo Van den Auweele i.v.m. tuchtstraf als gevolg van de repressie.
Vorm : map
periode : 1944-1947
opmerking : kopieën RAB, Kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale.

f

Bundel composities van Michiel Decroos.
Vorm : pak
periode : 1958-1962
opmerking : kopieën uit archief Gezellegenootschap UIA (5) en Stadsbibliotheek Gent (10).

g

Dossier musicus-koster Michiel Decroos: briefwisseling met R. Seys en documenten door
Seys verzameld. Briefwisseling met Cyriel Verschaeve, Jozef Lootens, Leo Van den
Auweele, Martha Vande Walle.
Vorm : map
periode : 1928-1981
opmerking : kopieën uit ADVN/AC 460. Publicatie JBS 2012.

a

Bundel manuscripten van Michiel Decroos: Mijn Leven (70 p.); Mijn Psychisme (8 p. over 18
schijnbaar onverklaarbare feiten); Weensch Dagboek (166 p., op 12/06/1974 aangepast met
notities in groene kleur, later nog notities in het rood; achteraan in dit schrift: een
aanwezigheidslijst in de mis van zijn scholieren in Bovekerke, 1931); “De laatste
oorlogsjaren te Weenen, hoe we moesten doden begraven” (pseud. Michiel van Zeeland; 24
p. genummerd, een herwerking van vroegere notities); Mijn Wenenreis (pseud. M. Van
Zeeland; met een verkorte versie van Weensch dagboek (31p., niet in dagboekvorm en
aangevuld met notities wel in dagboekvorm 27/05/1945 – 20/06/1945); aan de ommezijde
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van dit schrift : Nota’s Geslachtsboom, hieruit werden 48 p. slordig weggesneden; Wenen
1958 (37 p. dagboek over drie naoorlogse reizen naar Wenen : 26/08 – 24/09/1958, 05 –
19/04/1960 en 21 – 26/08/1961); omslag met documenten meegebracht uit Wenen (19431945); notitieschrift over terugreis 27/05 – 20/06/1945.
Met M. Vanhove, De ster in het gebergte, Tielt, 1966 (cf. verschijningen in Garandabal
(Spanje) in 1965). Tal van aantekeningen hierin, die zijn toenmalige denkwereld typeren.
Vorm : pak
periode : 1931-1974
opmerking : zie ook Beeldbank.

9/

b

CD met gekopieerde liederen en diverse foto’s van Decroos; getranscribeerde schriftjes: Mijn
Weens Dagboek, Reportage over mijn Wenenreis, De laatste oorlogsdagen te Wenen, hoe we
moesten doden begraven.
Vorm : 1 CD
periode : 1931-1974
opmerking: publicatie JBS 2012; zie ook Beeldbank.

c

Dossier David De Simpel (= DDS) :
Hulde aan R. Desnick en Virginie De Graeve bij hun intrede in Koekelare (06/06/1835),
opgesteld door Pieter Lansens (?).
Eer Galm bij inhuldiging van R. Desnick als burgemeester in Koekelare (14/10/1836);
opgesteld door DDS; gedrukt in Torhout.
Geluk Wensch bij de installatie van het nieuwe gemeentebestuur (14/10/1836) opgesteld door
DDS in opdracht van de Gilde van de Handboog; manuscript in handschrift.
Getypte beschrijving van de huwelijksceremonie (15/07/1856) en de huwelijksreis naar Parijs
van dokter Constant Masureel met Maria Desnick.
Kopie van een uitnodiging tot het Dorpsfeest t.g.v. vermeld huwelijk.
Rederijkersgedicht Den Griek klagende over zijn rampspoedig Vaderland, manuscript van
DDS.
Rederijkersgedicht Victor uit de lucht-kasteele, manuscript van DDS.
Rederijkersgedicht Nieuwjaarswensch, kopie van manuscript DDS.
Rederijkersgedichten van DDS: Rouw- & Vreugdegezangen (Torhout 1924); Zugten by de
asch van Fraeys (Pr. Fraeys de Brouckère, hoofdman van de “Maetschappij van Retorica”
Torhout 1817).
Kopie van brief van DDS aan J.F. Willems (1842).
Biografieën DDS: van Pr. Van Duyse op basis van een autobiografie (overgetypt uit
Nederduitsch Letterkundig Jaerboekje, jg. 19 (Gent, 1852); J. De Vigne, uit De Vlaamsche
Kunstbode, jg. 3 (1875); M. Doolaeghe, ‘Bij de toewijding van het eregraf van mijn vriend,
de dichter Prudens Van Duyse’ uit Najaarsvruchten, Gent, 1869. Biografie van P. Lansens.
R. Desnick, rederijkersgedicht Spokerium (zie ook 20A-01K / 1 m).
Briefwisseling n.a.v. Gedenkdag DDS in Staden en diverse notities.
Vorm : map
periode : 1835-1994
opmerking: zie ook 13F-01K/ 1k & 16A-01K/ 15q.

d

toestemming verleend door ministerie van buitenlandse zaken aan burgemeester en
provinciaal raadslid Robert Desnick om zich naar Frankrijk te begeven
vorm: één stuk
periode: 1855
opmerking: gift Looten Jean-Marie

e

Gelegenheidstoespraken van burgemeester/volksvertegenwoordiger E. Lootens
vorm: map
periode: 1954-1971

a

Collectie brieven van dames aan Raf Seys: Yolande Cattrysse, Lotens Fleurette (Fluptje),
Pierrette Le Gall, Diane de Lessins, Rosetti.
Vorm: pak
periode: 1943-1970
opmerking: van Pierrette Le Gall zijn ook kleurige herinneringslinten gevoegd; verder een
toelichting van R. Seys bij de romances.

b

Collectie brieven van oud-studenten RNS Blankenberge aan R. Seys.
Vorm: map
periode: 1943-1948

c

Dossier Raf Seys: nieuwjaarsbrieven, rapporten en andere documenten betreffende de
gemeenteschool in Koekelare, de RNS in Blankenberge, de RMS in Laken; testamenten van
R. Seys en Astrid Provoost zijn echtgenote; notariële akten van aankoop en verkoop van
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huizen en kadastergegevens; grondvergunning begraafplaats in Koekelare; vaccinatiebewijs
van hond Peterke; huurcontracten; verdeling nalatenschap van J. Seys; documenten van en
over A. Provoost; collectie ‘vliegende blaadjes’; briefwisseling; Stad Diksmuide:
trouwboekje van Raphaël Seys en Astride Provoost van 13 juli 1955, rouwprentjes van
Jerome Seys en Malvina Dupon, twee brieven van ‘Fluptje’ aan Raf Seys (Blankenberge 12
juli 1958 en 6 januari 1959.
Vorm: pak
periode: 1936-2004
opmerking: voor RS: zie ook FRS-DIV/14, 1 & 2; 25, 1 & 2; voor Astrid Provoost: zie ook
FRS-DIV/14, 3.

10/

d

Lidmaatschapsboekjes van R. Seys en Astrid Provoost.
Vorm: pak
periode: 1943-1979

e

Collectie biografische stukken van en over Raf Seys; documenten over zijn hersen- en
maagbloeding.
Vorm: pak
periode: 1971-2002

f

Bundel documenten betreffende de toekenning van de gemeentelijke cultuurprijs De Bronzen
Stekker aan R. Seys.
Vorm: map
periode: 1998-2003

g

Collectie getuigschriften van A. Provoost, voor het volgen van de avondleergangen Snit en
Confectie aan de RMS Koekelare.
Vorm: 7 stukken
periode: 1959-1968

h

Bundel uitnodigingen tot en programma’s voor familiebijeenkomsten Seys ingericht door R.
Seys.
Vorm: map
periode: 1988-2005
opmerking: met wapenschild Seys in kleuren.

i

Bundel met diverse documenten: brieven van en aan RS, heemkundige notities, overeenkomst
drukkerij Devriendt, uitnodigingen o.m. Orde van de Vlaamse Leeuw, krantenknipsels,
telegrams, gedichten, bescheiden met betrekking tot RMS Koekelare.
Vorm: pak
periode: 1960-2003

j

Bundel documenten betreffende Raf Seys; o.m. overeenkomst over legaat van Raf Seys aan
de gemeente Koekelare (23.12.2011) betreffende het “Fonds Raf Seys”.
Vorm : map
periode : 1954-2011

k

Gedicht van Raf Seys Koekelare noen, naar aanleiding van de 65e verjaardag van Marcel Van
de Velde, folklorist.
Vorm : 1 stuk
periode : 1963

l

Bundel documenten van Raf Seys die als tijdelijk tentoonstellingsmateriaal gebruikt werden:
brieven, schooltekeningen & -schriften, nieuwjaarsbrieven, schoolrapporten,
huwelijksdrukwerk.
Vorm : pak
periode : 1936-1963

a

Collectie middelbare schoolschriften van Maria Vannieuwkerke (Roeselare): boekhouden en
handel, Frans, Nederlands, Engels, gezondheidsleer, huishoudcursus.
Vorm: 7 schriften
periode: 1937-1941
opmerking: gift van Christel D’Haene.

b

DNA-test van Germain Tratsaert 25/03/2010.
Historiek van de gemeente Zande: schrift opgemaakt door Germain Tratsaert.
Vorm: 2 stukken
periode 2010

c

Lied van krijgsgevangene soldaten, ondertekend door Alfons Denecker (Hovaeremolen).
Brief van Robert Denecker aan zijn broer om inlichtingen in verband met terugkeer uit
verplichte evacuatie (Sint-Truiden). Brief van een neef naar de familie Denecker om
inlichtingen in verband met de terugkeer naar Esen na de verplichte evacuatie naar Herentals.
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Vorm: 3 stukken

periode: 1918-1919

d

Doopsel- , huwelijks- ( 1796-1827) en overlijdensregister (1813-1827) van de parochie
Zande.
Vorm: pak
periode: 1796-1827
opmerking: gift Jan Dereeper; kopie.

e

Doopselregister van de parochie Zande (1871-1904).
Vorm: pak
periode: 1871-1904
opmerking: gift Jan Dereeper, kopie.

f

“Kroonyk van het merkweerdigste voorgevallen seder uw vertrek” bericht aan Louis Mares
van zijn zus.
vorm: één stuk
periode: 12/4/1861
opmerking: gift Jan Dereeper.

g

Identiteitsdocumenten overwegend van Triphon Dereeper (ook van Robert en Georges
Dereeper) van tijdens de Tweede Wereldoorlog: opeisingsbevel tot aanvulling van de
Vrijwillige Boerenwacht (1941); legitimatiekaart 1943-1944; uitnodiging tot “Zekerheid en
Hulpdienst Koekelare (1941); Sonderausweis (1940-1943); Bescheinigung über Freistellung
von Arbeitseinsatz im Reich (1943); verlenging van een identiteitskaart (1944) en reispas
(1941).
vorm: map
periode: 1941-1944
opmerking: gift Jan Dereeper.

h

Dossier Vanhamme/Jacopssen
- Testament van Peter Jacopssen met uitvoerige toelichting over de begrafenisceremonie, de
plaats van begraven (Sint-Jacobskerk in Gent) en giften aan diverse personen mits specifieke
condities ( op papier, 28/4/1759).
- huwcontract met condities van Joannes Vanhamme, advocaat bij de Raad van Vlaanderen,
en mevrouw Marie-Anna Jacopssen; beiden geassisteerd respectievelijk door vader en broers
en door oom, tante en broers (op gezegeld papier, 24/11/1726).
- Overeenkomst, tijdens het convent in Brussel, tussen Franciscus Vanhamme de
Stampershouchte, zijn echtgenote Marico Fourbisseur en Godfried van Aelst, provinciaal van
de minderbroeders capucijnen, hen te benoemen tot syndic of goddelijke vader en moeder van
het klooster in Brugge. Aan de functie is geen geldelijke beloning verbonden, wel kunnen de
gegadigden rekenen op goddelijke giften als genegenheid, gebeden, sacrificien, missen,
verstervingen en goede werken.
(op gezegeld papier, 20/7/1791).
- Opname van Matthias Vanhamme, priester van het bisdom Gent, als kanunnik bij het
kapittel van Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge:
X 28/4/1759 aanstelling, na beraadslaging en de toelichting over de vacante plaats, door
Joannes Vanderstricht, licentiaat in het kerkelijk recht en abt.
X 7/5/1759 belicht het ceremoniële luik met de kus van het kruis op het hoogaltaar en het
aanwijzen van de plaats aan de linker zijde van het koor na het voorleggen van documenten
(doopakte, bewijs van zijn tonsuur en zijn subdiaconaat).
(de fasen zijn op de voor- en keerzijde van een akte op perkament genoteerd, enerzijds
ondertekend door Vanderstricht en anderzijds door kanunnik-secretaris du Hamel en bezegeld
met een papieren zegel aan een zijden lint)
vorm: vier akten
periode: 1726-1791
opmerking: documenten bezorgd door Jean-Marie Lootens.

i

Oorkonde: Zilveren palmen in de kroonorde voor Maria Magdalena Ampe als blijk van
erkentelkijkheid voor bewezen diensten in N.W.K. (kinderwelzijn)
Vorm: 1 stuk
periode 1986

j

Huwelijksboekje Hindryckx Julianus – Luypaert Celestina; identiteitskaart Hindryckx Désiré,
kloefkapper en voormalig kerkbaljuw
Vorm : 2 stukken
periode 1919;1925
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Opmerking: kopiën

k

Krantenknipsels over Credico, Jaak Seynhaeve; briefwisseling ivm arbeidsbemiddeling
Vorm: map
periode: 1966-1987

l

Dossier over oorlogslachtoffer Verhelst Karel (27/11/1866 – 25/07/1918) en zijn dochter
zuster Ignatia in het klooster te Koekelare

11

12

Liber amicorum uitgewerkt door Raf Seys voor dokter Joseph Uyttenhove, 50 jaar huisarts in
Koekelare.
vorm: boek
periode: 1988
opmerking: gift Uyttenhove Monique
a

b

c
d

Eigenhandig opgemaakt curiculum vitae van Joseph Uyttenhove; curuculum vitae van Joseph
Uyttenhove opgemaakt door Joris Casselman; kwartierstaat (zes generaties) Eric en Mark
Casselman
Vorm: drie stukken
periode 1911- 1992
Herinneringsdiploma van gouden bruiloft Joseph Uyttenhove – Laura Dewulf, geschenkbon
van het gemeentebestuur; uitnodiging voor het feest, gelegenheidstoespraak, menu,
gelukwensen, foto’s.
Vorm : map
periode: 1992
Documenten van schoenfabriek La couronne d’or en Uyttenhove -Defauw Izegem;
Familiale documenten familie Uyttenhove Izegem; soldaten boekje Uyttenhove Cyrille,
personalsausweis Uyttenhove Antoine, verkiezingsoproepen Izegem, fotoalbum 1918
Vorm: pak

e

Familiale documenten familie Joseph Uyttenhove, geboortes, kommunie’s, overlijdens,
huwelijken, briefwisseling,
Vorm : pak

13

periode 1914 – 1945

periode: 1923 – 1992

f

Correspondentie bij het overlijden van dokter Joseph Uyttenhove
Vorm: pak
periode: 1992

g

Overlijden en begrafenis dokter Joseph Uyttenhove
Vorm: map
periode: 1992

h

Viering 50 jaar geneesheer Dr. Joseph Uyttenhove
Vorm: map
periode: 1938 – 1988

i

Verloving, huwelijk, huwelijksreis Joseph Uyttenhove – Laura Dewulf, correspondentie,
uitnodigingen, menukaarten; trouwboekje, rijbewijs Joseph Uyttenhove; geboortes van de
kinderen
Vorm: pak
periode: 1941-1972

j

Militiedocumenten, militair zakboekje, oorlogscorrespondentie van Joseph Uyttenhove;
formulier voor de gezondheidsdienst van het leger (1930); correspondentie met Engels
soldaat; aanstelling als kabelwachter door de gemeente Koekelare
Vorm: pak
periode: 1940-1945
Documenten en herinneringen aan de middelbare school Izegem en de collegeperiode in
Melle van Joseph Uyttenhove; briefwisseling met zijn familie
Vorm: pak
periode: 1924-1930

a

b

Documenten en herinneringen aan de universiteire opleiding van Joseph Uyttenhove
Vorm: pak

periode 1931- 1938
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03E-01K Trekarbeid / migratie
opmaak: J. Heus
bewaargever:
R. Casier
1b
André Folens
1a
M. Van Slambrouck 2 a
B. Lootens
1i
1/

a

Mémoires van André Folens
1 Frankrijk en de bietemannen en vrouwen, Koekelare, 1991, 59 p. (manuscript).
2 Dat smerige vlas, Koekelare, 1960, 24 p. (manuscript).
3 Dialekt, Koekelare, 1995, 25 p. + bladzijde over ‘spelen vroeger’.
vorm: map
periode: 1960-2000
opmerking: zie ook 05G-01K/1g

b

Bundel documenten over de families Dehaemers en Casier (trouwboekje Robert Dehaemers met Rosalie Cool;
trouwboekje Richard Casier met Eugenie Dehaemers; 4 brieven zus Martha, 43 brieven vanuit Kansas-VSA;
13 losse en 1 boekje prentkaarten over de V.S.).
vorm: pak
periode: 1874-1965
opmerking: zie ook Beeldbank; publicatie J. Heus, Integratie van Koekelaarse migranten in de V.S., JBS 2006.

c

Lammerant Y., Van Gistel, Moere, Zevekote, Ichtegem, Eernegem, Koekelare, Bovekerke, Middelkerke,
Leffinge, Lombardsyde, Westende naar Amerika, Canada, Argentinië, s.l., 1999. (Naar de rapporten van E.
Venesoen, regeringscommissaris voor emigratie aan het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de periode
1901-1910).
vorm: map
periode: 1999
opmerking: kopie.

d

Eenige wenken en inlichtingen voor de Belgische werklieden die in Frankrijk gaan arbeiden, Brussel, 1906.

e

Dossier van Fransman Robert Vanryckeghem (Sint-Kruis 17/02/1916); maatschappelijk zekerheidsboekje,
loonboekje, seizoenarbeiderskaart, pensioenuittreksels.
vorm: pak
periode: 1946-1976

f

“Passenger Record” en “Ship Image” van emigrant Emiel Bryon (37 jaar) naar de V.S.
vorm : 2 stukken
periode : 1913

g

Vlaams-Canadees-Amerikaans Huldefeest in Leke; 85, 95 en 100 jaar Gazette van Detroit in Leke.
vorm: map
periode : 1914 - 2014

h

Documenten over de spreekbeurt gegeven door David Baeckelandt in Washington DC (V.S.): Vlamingen in de
Wereld – “The Flemish Contribution to the Discovery & Settlement of America”.
https://www.dropbox.com/sh/wx86nuk1knzwqha/MH2s_FPmba
vorm : map
periode : 2012

i

Dossier Henry B. Van Slembrouck (1871-1926) : bidprentje ; affiches, knipsels en aankondigingen in verband
met zijn toneelwerken, exemplaar van ‘t Roosje bloeit in ‘t Wilde ; knipsels uit de Gazette van Detroit 19241925 : vervolgverhaal ‘Mijn bezoek naar België’ & vervolgverhaal Cheryl Heckla, ‘H.B. Van Slembrouck – an
unsong Hero’ ; diverse documenten over Van Slembrouck.
vorm : map
periode : 1910-1926
opmerking : publicatie JBS 2013.

j

Manuscript van tweede, aangevulde uitgave: Fransmans uit Vlaanderen …. Graatvader vertelde, Rogier
Crevits. Zie ook : Getuigenissen omtrent Landbouwseizoenarbeid in Frankrijk.
vorm: map
periode: 1989
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2

3

a

Dossier Maurice Van Slambrouck : over de emigratie van de familie Van Slambrouck. Manuscript ‘The family
story Jules Van Slambrouck – Lucie Willaert’ ; gecopieerde foto’s ; kopieën uit The American Legion.
vorm : map
periode: 1890-1998
opmerking : publicatie JBS 2003.

b

Autobiografie van Aloïs Vandevelde, zoon van Desiré (Bovekerke) en Mathilde D’Haene, geboren 30 juli
1905 en naar V. S. geëmigreerd. Kopieën met gegevens over Koekelare.
vorm : map
periode 1905- 1989

c

Krantenknipsels over Gazette van Detroit en Red Star Line-museum.
vorm : map
periode: 2003-2006

d

Documenten over familie Cool Patrick & emigrant Leon Cool (Koekelare 1811-1883).
vorm : map
periode: 1811- 2005

e

Krantenknipsels over de verkiezingscampagne van Maurice Bossy, liberaal parlementslid in Chatham-Kent
Canada, afstammend van Koekelaarse emigranten.
vorm : map
periode: 1980

f

Dossier Fransmans: 3 exemplaren ‘livret de paye’ van Leonie Wylleman, 19 van Julien Montmorrency en 2
van Rachel Deputter; persknipsels uit Het Laatste Nieuws, De Wekker, De Liberale Syndicalist, De Weekbode;
De Zweep; Het Nieuwsblad; Het Wekelijks Nieuws; De Volksmacht en De Oude Thouroutenaar ; de
organisatie van een rondrit naar Franse boeren met seizoenarbeiders, verslagboek over bezoeken aan
Fransmans, briefwisseling met het ACLVB, met Geeraard Volckaert, register met briefwisseling van ‘placeur’
M. Descamps, na zijn overlijden overgemaakt aan zijn dochter en daarna aan vakbondsbode Desiré Robbelein
(brieven en telegrams met aanvragen en antwoorden); artikelen over Fransmansarbeid in De Westvlaming 87/2
(1982), in Jaarboek van de Heemkundige Kring Bos en Beverveld 1981, nr. 17; B. Dejonghe, Trimard,
toneelstuk (1925); ACV-programma’s voor Koekelaarse seizoenarbeiders; Eenige wenken en inlichtingen voor
de Belgische werklieden die in Frankrijk gaan arbeiden, Drukkerij Becquart – Arien, Brussel, 1902; Reizen
om te wroeten (Westvlaamse seizoenarbeiders in Frankrijk – periode 1900-1920), Géry Cappon, Zedelgem
1995 (in bijlage documenten nopens Gerarda Timmerman, Depoorter Yvonne, Simoens André).
vorm: pak
periode: 1899-1982

g

Notitie met namen van seizoenarbeiders in Wallonië; diverse genealogische documenten in verband met
Koekelaarse emigranten in V. S. en Canada.
vorm : map
periode : 1850 -1950

h

Intentieverklaring van Jules Vandenbussche (Aartrijke, 15 aug 1883) emigrant naar V. S. Factuur voor
grafzerk Vandenbussche.
vorm : 2 stuk
periode : 1910 - 1954

i

Commune de Livry-Louvercy, waarin ontmoeting met inwoners van de gemeente Koekelare.
vorm : brochure
periode : 1999

j

Folder : MIAT Expo – Straffe gasten, 50 jaar arbeidsmigratie (Gent 27/04/2014-04/01/2015).
vorm : 1 stuk
periode : 2014-2015
opmerking : Spaenhiers hebben materiaal in bruikleen gegeven voor deze expo.

k

Dossier seizoenarbeid: documenten en brieven gericht aan Désiré Robbelein en L. De Cherisey, en aan
Descamps; contract voor landbouwseizoensarbeiders van Belgische nationaliteit; Certificat de bonne Conduite
et de Moralité; brief van een seizoenarbeider gericht aan zijn ‘zeer lieve moeder’; lijst met boeren in Frankrijk
en de verdiensten van 33 seizoenen (1936 tot 1961); departementen in Frankrijk waar seizoenarbeiders
werkten in 1951; laureaat van de arbeid voor seizoenarbeiders (Colpaert Alois, Ichtegem, 5 november 1962);
folder ‘seizoenarbeiderspad’ te Langemark-Poelkapelle; 2 brochures ‘de seizoenarbeider’ van A.C.L.V.B.;
3 tijdschriften ‘de brug’ blad voor seizoenarbeiders van het A.C.V.
vorm: pak
periode : 1936-1961

a

Pakket krantenknipsels in verband met seizoenarbeid van uit West-Vlaanderen naar Frankrijk
vorm : map
periode : 1950-1990
opmerkng : kopiën
Bundel documenten in verband met West-Vlaamse seizoenarbeid ; statistieken, huldigingen ; jumelagecontract
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b

met Arneke.
vorm : map

periode : 1966-1980
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04A-01K
bewaargever: T. Dereeper
M. Vanhegen
C. Everaert
R. Arren
1/

Bevolking

1 a-d, 11-19
1 e, 1 k, 2 a-c
1l
3 a-b

opmaak: J. Heus

a Volkstelling volgens het kadastrale plan van P.C. Popp (1856) door Isidoor Ampe, pastoor van de SintMartinusparochie in Koekelare, met aanvullingen door pastoor H. De Gryse.
vorm: 3 schriften
periode: 1858-1861
b Cijfergegevens over het bevolkingsverloop in de gemeente Koekelare. Lijsten met bevolkingscijfers van
West-Vlaamse gemeenten 1883 en 1885; lijsten met bevolkingscijfers van de Belgische gemeenten 1887,
1888,1890, 1892, 1893, 1895-1898.
vorm: pak
periode: 1883-1996
opmerking: zie ook Population Recensement Général 1846 (04A-01A)
c Cijfergegevens over de geboorten, huwelijken en overlijdens volgens de parochieregisters en gemeentelijke
bevolkingsakten van Koekelare.
vorm: 1 schrift
periode: 1609-1930
d Evolutie van bevolkingscijfers in Koekelare en de wijde regio (krantenknipsels uit Het Wekelijks Nieuws)
vorm: map
periode: 1954-1971
e Lijsten met hernummering van straten in Koekelare.
vorm: map
periode: 1977-1980
f

Lijst met woonstveranderingen in Koekelare.
vorm: map
periode: 1987-1991

g Lijsten met geboorten, overlijdens, huwelijken en huwelijksbeloften; met loop der bevolking in 1986, 1987
en 1989.
vorm: map
periode: 1986-1991
h Lijst met inwoners van Koekelare per kadastrale sectie, per wijk (12) en per gezin (generatiegezinnen,
personeel) met vermelding van naam, voornaam, adres, beroep, geboorteplaats, ouderdom, eventuele datum
van aankomst of vertrek uit de gemeente, belastbaar onroerend goed.
vorm: pak
periode: 1855
i

j

Bevolkingstelling Koekelare
vorm: map
opmerking: kopie
Lijsten met geboorten in Koekelare.
vorm: map

periode: 1848

periode: 1976-1985

k R. Dewilde, Demografische studie over Koekelare (1973-1975).
vorm : map
periode : 1976
l

2/

C. Everaert, Het rurale Couckelaere, sociaaldemografische dynamiek in navolging van regionale crisis,
Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vakgroep Geschiedenis, Historische Praktijk 1,
Oefening Moderne en Hedendaagse Tijd, prof. dr. C. Verbruggen.
vorm : map
periode : 2012
opmerking : gift aan HADOCK als dank voor de hulp.

a Lijst met inwoners van Koekelare.
vorm: pak
b

Lijst met inwoners van Koekelare
vorm: pak

periode: 1981

periode: 1984
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c Lijst met inwoners van Koekelare
vorm: pak
3/

periode: 1988

a Bevolkingslijst van Koekelare per wijk en per gezin (deel 1).
vorm: pak
periode: 1850-1860
opmerking: handgeschreven kopie; publicatie JBS 2006.
b Bevolkingslijst van Koekelare per wijk en per gezin (deel 2).
vorm: pak
periode: 1850-1860
opmerking: handgeschreven kopie; publicatie JBS 2006.

4/

a Bundel fiches met gezinssamenstellingen in Koekelare, deel met letter C.
vorm: pak
periode: 1910(?)
b Lijst met straatnamen en bewoners van Koekelare.
vorm: brochure
periode: ca. 1964
c Bundel met verblijfsveranderingen: Jerome Deschepper (Frankrijk 1922), Flameyn Renilde (Zande);
Vanwelsenaere Cyriel, Hendrik en Helene, Capps Emma, Margodt Bertha, Germaine en Georges; Verduyn
Maurice, Jeanny en Camiel, Reniers Maurice (Zande).
vorm: 3 stukken
periode: 1922-1945?
d Vergelijkend overzicht van de bevolkingsboeken van Koekelare 1815, 1824 en 1827 ; gegroepeerd per wijk
(Dorp - Sterre – Mokker – Leugenboom) p. 1-384.
vorm: klasseermap
periode: 1815-1827
opmerking: kopie.
e Vergelijkend overzicht van de bevolkingsboeken van Koekelare 1815, 1824 en 1827 ; gegroepeerd per wijk
(Zoetemond en enkele losse woningen) p. 385-665.
vorm: klasseermap
periode: 1815-1827
opmerking: ‘Aenmerkingen’ van burgemeester P. Mergaert op 10 februari 1815, p. 660.

5/

a Alfabetische lijst met overledenen van de Sint-Martinusparochie in Koekelare 1631-1803, opgesteld en
getypt door Cesar Viaene en Triphon Dereeper.
vorm : ingebonden boek
periode : 1977
b Bundel fotokopies van het register met overledenen van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1732-1782).
vorm : pak
periode : 1970 ?

6/

a Bundel fotokopies van het register met overledenen van de Sint-Martinusparochie in Koekelare 1631-1781.
vorm : pak
periode : 1970 ?
b Bundel fotokopies van het register met overledenen van de Sint-Martinusparochie in Koekelare 1781-1803.
vorm : pak
periode : 1970 ?
c Bundel fotokopies van het register met huwelijken van de Sint-Martinusparochie in Koekelare 1609-1802.
vorm : pak
periode : 1970 ?

7/

a Bundel fotokopies van het register met doopsels van de Sint-Martinusparochie in Koekelare 1751-1779.
vorm : pak
periode : 1970 ?
b Bundel fotokopies van het register met doopsels van de Sint-Martinusparochie in Koekelare 1766-1785.
vorm : pak
periode : 1970 ?

8/

a Bundel fotokopies van de parochieregisters van de Sint-Andriesparochie in Zande : doopsels (1796-1827),
huwelijken (1796-1827) en overlijdens (1796 en 1813-1827).
vorm : pak
periode : 1989
b Bundel fotokopies van de parochieregisters van de Sint-Andriesparochie in Zande : doopsels (1828-1870),
huwelijken (1828-1870) en overlijdens (1828-1870).
vorm : pak
periode : 1989
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c Bundel fotokopies van het begrafenisregister van de Sint-Andriesparochie in Zande (1871-1972).
vorm : pak
periode : 1989
d Kopie van de parochieregisters van de Sint-Andriesparochie in Zande : doopsels (1796-1827), huwelijken
(1796-1827) en overlijdens (1813-1827); overgeschreven door zuster Sys van de Zusters van Maria in
Zevekote.
vorm : schrift
periode : 1989
e Alfabetische klapper van de doopregisters van de Sint-Andriesparochie in Zande (18e eeuw).
vorm : map
periode : 1989
opmerking : kopie, met hiaten
9/

a Bundel fotokopies van het register met huwelijken van de Sint-Andriesparochie in Zande (1871-1971).
vorm : pak
periode : 1989
b Bundel fotokopies van het register met doopsels van de Sint-Andriesparochie in Zande (1871-1904).
vorm : pak
periode : 1989

10/

a Gecombineerde tafel en het register met verwijzingen naar de parochieregisters van de Sint-Martinusparochie
in Koekelare (1612-1650), opgesteld door Omer Perdu (+ Sint-Kruis); 2 delen.
vorm : 2 ingebonden boeken
periode : ?

11/

a Bundel fotokopies van het register met overlijdens van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1624-1650).
vorm : pak
periode : 1970 ?
b Bundel fotokopies van het register met overlijdens van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1651-1700).
vorm : pak
periode : 1970 ?
c Bundel fotokopies van het register met overlijdens van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1701-1750).
vorm : pak
periode : 1970 ?
d Bundel fotokopies van het register met overlijdens van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1751-1780).
vorm : pak
periode : 1970 ?
e Bundel fotokopies van het register met overlijdens van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1781-1803).
vorm : pak
periode : 1970 ?

12/

a Tafel van de huwelijken uit het register van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1609-1805).
vorm : pak
periode : 1881
opmerking : fotokopie
b Register met huwelijken van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1609-1650).
vorm : pak
periode : 1980 ?
opmerking : fotokopie
c Register met huwelijken van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1651-1700).
vorm : map
periode : 1980 ?
opmerking : fotokopie.
d Register met huwelijken van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1701-1781).
vorm : pak
periode : 1980 ?
opmerking : fotokopie.
e Register met huwelijken van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1782-1805).
vorm : pak
periode : 1980 ?
opmerking : fotokopie.

13/

a Register met doopsels van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1619-1769).
vorm : pak
periode : 1980 ?
opmerking : fotokopie.
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b Register met doopsels van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1770-1779).
vorm : pak
periode : 1980 ?
opmerking : fotokopie.
14/

a Register met doopsels van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1785-1792).
vorm : pak
periode : 1980 ?
opmerking : fotokopie.
b Register met doopsels van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1793-1808).
vorm : pak
periode : 1980 ?
opmerking : fotokopie.
c Register met doopsels van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1793, 1798-1801).
vorm : map
periode : 1980 ?
opmerking : doopakten uit de Franse bezettingsperiode, geen volledige jaren (fotokopie).

15/

a Register met doopsels van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1619-1633).
vorm : pak
periode : 1980 ?
opmerking : fotokopie.
b Register met doopsels van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1634-1650).
vorm : pak
periode : 1980 ?
opmerking : fotokopie.
c Register met doopsels van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1651-1700).
vorm : pak
periode : 1980 ?
opmerking : fotokopie.
d Register met doopsels van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1701-1750).
vorm : pak
periode : 1980 ?
opmerking : fotokopie.

16/

a Register met doopsels van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1780-1794).
vorm : pak
periode : 1980 ?
opmerking : fotokopie.
b Register met doopsels van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1795-1808).
vorm : pak
periode : 1980 ?
opmerking : fotokopie.

17/

a Tafel met huwelijken uit het register van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1609-1803).
vorm : ingenaaid register
periode : 1980 ?
b Tafel met begrafenissen uit het register van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1623-1796 ?).
vorm : pak
periode : 1881
opmerking : fotokopie.
c Tafel met doopsels uit het register van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1620-1796 ?).
vorm : pak
periode : 1881
opmerking : fotokopie.

18/

a Register met de burgerlijke stand van de gemeente Koekelare.
vorm : pak
periode : 1796
opmerking : een aantal akten betreffen ook 1795; fotokopie.
b Register met de burgerlijke stand van de gemeente Koekelare.
vorm : pak
periode : 1797-1798
opmerking : fotokopie.
c Register met de burgerlijke stand van de gemeente Koekelare.
vorm : pak
periode : 1799-1800
opmerking : fotokopie.
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d Register met de burgerlijke stand van de gemeente Koekelare.
vorm : pak
periode : 1801
opmerking : fotokopie.
e Register met de burgerlijke stand van de gemeente Koekelare.
vorm : pak
periode : 1802
opmerking : fotokopie.
f

Register met de burgerlijke stand van de gemeente Koekelare.
vorm : pak
periode : 1803
opmerking : fotokopie.

g Register met de burgerlijke stand van de gemeente Koekelare.
vorm : pak
periode : 1804
opmerking : fotokopie.
19/

a Gecombineerde tafel van de registers van de Sint-Martinusparochie in Koekelare (1651-1700).
vorm : pak
periode : ?
opmerking : tafel opgesteld door Omer Perdu, (+ Sint-Kruis).
b S. Demuynck, Ernigahem: huwelijksanalyse van een parochie 1655-1784, Gent, aangevuld met gegevens
over Koekelare (1629-1850) door J. Heus (cf. Biekorf).
vorm: 1 stuk
periode: ?
c Register van Houtkerke (Frans-Vlaanderen grenst aan Oostkappel, Roesbrugge-Haringe, Watou,
Steenvoorde, Winnezele, Herzele en Bambeke): “Tables des Registres Paroissiaux: naissances, mariages,
décès” opgemaakt door W. van Hille, avocat à la Cour d’Appel, Gand.
vorm: register
periode: 1615-1660
d Sauf-conduit (vrijgeleide) uitgereikt door de bevolkingsdienst van Koekelare aan Bulcke André oktober 1918
vorm: 1 stuk
periode: 1918
opmerking: gift F. Vandevyvere heemkring ‘Karel Vandepoele’.
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04B-01K

Vrouwenorganisaties

bewaargever: T. Dereeper
1 a-2 a
M.-J. Vermeersch 3 a-d; 4 a-c

opmaak: J. Heus

1/

a

Periodiek Vrouwen van nu, driemaandelijks ledenblad van K.V.B. (Katholieke Vrouwenbeweging)
vorm: pak
periode: 1971-1996
opmerking: zie ook K.A.V.(05G-01K/ 1m & o)

2/

a

Ledenlijsten van K.V.B. (Katholieke Vrouwenbeweging).
vorm: map
periode: 1971-2007
opmerking : met krantenknipsel ‘KVB neemt afscheid van eerste voorzitster’ (05/07/1996).

b

Bundel documenten (uitnodigingen, programma’s, toneelsketches, bestuurssamenstelling, misboekjes,…) van
K.V.B . (Katholieke Vrouwenbeweging), geordend per jaar.
vorm: pak
periode: 1971-2009

c

Bundel documenten van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen (S.V.V.) Koekelare (uitnodigingen).
vorm: map
periode: 1970-1991
opmerking: zie ook collectie vlaggen en affiches.

d

Uitnodigingen tot activiteiten van de PVV-vrouwenassociatie, vanaf 1975 Socio-culturele Vrouwenvereniging
‘De Korenbloem’.
vorm: map
periode: 1967-1980
opmerking: zie ook 17C-06K/4f.

e

Bundel activiteitenlijsten en programma’s van KVB Koekelare.
vorm : map
periode : 2009-2020

a

Bundel documenten CMBV Koekelare (Christelijke Beweging voor Vrouwen uit de Middengroepen) :
startbijeenkomst; ledenlijst; jaarprogramma; verslagen bestuursvergaderingen; activiteiten.
vorm : map
periode : 1983-1984

b

Bundel documenten CMBV Koekelare : jaarprogramma; jaarrekening; verslagen bestuursvergaderingen;
gewestvergaderingen; activiteiten; uitstappen; taakverdelingen; kindertekeningen; kerstviering;
bestuursverkiezing; huishoudelijk reglement; vormingsonderwerpen; ledenlijst.
vorm : map
periode : 1985-1986

c

Bundel documenten CMBV Koekelare : jaarprogramma; handleiding voor bestuursleden; ledenwerving;
verslagen bestuurs- en gewestvergaderingen; activiteiten; voordrachten; vorming; uitstappen.
vorm : map
periode : 1986-1987
opmerking : met brochure ‘Negen Provincies, een land’: 150 jaar provinciewet 1836-1986; West-Vlaanderen.

d

Bundel documenten CMBV Koekelare : jaarprogramma, gewestvergaderingen, congressen, feesten, vorming,
verslagen, ledenlijsten, bedrijfsbezoeken, bezinning, activiteiten, “Schakel”.
vorm : map
periode : 1987-1988

a

Bundel documenten CMBV Koekelare : jaarprogramma, gewestvergaderingen, uitstappen, Jong CMBV, Ter
Helme, verslag vergaderingen, studiedagen, lidmaatschapsbijdragen, vormingsdagen, ledenlijsten, Harmonie
(Houthulst, Kortemark, Koksijde, Zarren-Werken, De Panne, Oostduinkerke, Handzame, Veurne,
Nieuwpoort), Schakel (nr. 4 en 5).
vorm : map
periode : 1988-1989

b

Bundel documenten CMBV Koekelare : jaarprogramma, Schakel (z.nr., nr. 7, 8 en 9), gewestvergaderingen,
uitstappen, verkiezingen, ontmoetingsdagen, Snelbericht (nr. 1, 2 en 4), Jong CMBV, jaarprogramma
(Handzame, Diksmuide, Sint-Idesbald, Nieuwpoort, De Panne, Koksijde, Houthulst, Oostduinkerke, ZarrenWerken, Veurne), ledenlijst, lidmaatschapskaart, subsidiëring.
vorm : map
periode : 1990-1991

c

Bundel documenten CMBV Koekelare : uitnodigingen, verslagen, ledenlijst, jaarprogramma’s.
vorm: pak
periode: 1983-2001

3/

4/
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04D-01K

Gezinsbond Koekelare

bewaargever: Gezinsbond Koekelare 1-6 e
T. Dereeper
6g

opmaak: J. Heus

opmerking: zie ook Beeldbank, collectie affiches en krantenknipsels.
publicatie : J. Heus, 75 jaar Gezin en Bond in Koekelare, Koekelare, 2004.
1/

2/

a

Bestuursdocumenten BGJG Koekelare.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1962-1970
opmerking : met De bedrijvigheid van De Bond 1957-1959 en Gemeentelijke gezinspolitiek, Brussel.

b

Bestuursdocumenten BGJG-Koekelare – Bovekerke – Zande.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1971-1972
opmerking: ook foto’s en affiches zijn in de bundel opgenomen; zie ook 04E-03K / 11f.

c

Bestuursdocumenten BGJG Koekelare – Bovekerke – Zande.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1973

d

Bestuursdocumenten BGJG Koekelare – Bovekerke – Zande.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1974

e

Periodiek Celkern, driemaandelijks tijdschrift van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen afdeling KoekelareBovekerke – Zande.
vorm: ingebonden boek
periode: 1970-1975

a

Bestuursdocumenten BGJG Koekelare – Bovekerke – Zande.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1975

b

Bestuursdocumenten BGJG Koekelare – Bovekerke – Zande.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1976

c

Bestuursdocumenten BGJG Koekelare – Bovekerke – Zande.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1977

d

Bestuursdocumenten BGJG Koekelare – Bovekerke – Zande.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1978

e

Bestuursdocumenten BGJG Koekelare-Bovekerke-Zande.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1979
Periodiek Celkern, driemaandelijks tijdschrift van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen afdeling KoekelareBovekerke – Zande
vorm: ingebonden bundel
periode:1976-1980
opmerking: Celkern 1976-1980 verwerkt in 2b, c, d, e, 3a

f

3/

a

Bestuursdocumenten BGJG Koekelare- Bovekerke – Zande.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1980

b

Bestuursdocumenten BGJG Koekelare – Bovekerke – Zande.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1981

c

Bestuursdocumenten BGJG Koekelare – Bovekerke – Zande.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1982

d

Bestuursdocumenten BGJG Koekelare – Bovekerke – Zande.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1983
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e

4/

5/

6/

Bestuursdocumenten BGJG Koekelare – Bovekerke – Zande.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1985

f Bonnenboekjes: Koekelare – Bovekerke – Zande en Gewest Houtland.
vorm: boekjes
periode: 1973-2003
a Bestuursdocumenten BGJG Koekelare – Bovekerke – Zande.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1986
b

Bestuursdocumenten BGJG Koekelare – Bovekerke – Zande.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1987

c

Bestuursdocumenten BGJG Koekelare – Bovekerke – Zande.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1988

d

Bestuursdocumenten BGJG Koekelare – Bovekerke – Zande.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1989

e

Bestuursdocumenten BGJG Koekelare – Bovekerke – Zande.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1990

f

Periodiek Celkern, driemaandelijks tijdschrift van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen afdeling Koekelare
– Bovekerke – Zande.
vorm: ingebonden boek
periode: 1981-1982

a

Periodiek Celkern, driemaandelijks tijdschrift van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen afdeling Koekelare
– Bovekerke – Zande.
vorm: ingebonden boek
periode: 1983-1985

b

Periodiek Celkern, driemaandelijks tijdschrift van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen afdeling Koekelare
–Bovekerke – Zande ( nieuwe naam = Gezinsbond).
vorm: losse nummers
periode 1986-2016

c

Publicatie van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen vzw, Regionaal gezinsbeleid 18. Gemeentelijke
Culturele Raad, Brussel, 1974, 99 p.
vorm: geniet boek
periode: 1974
opmerking: in de publicatie een bijdrage van F. Dedrie, secretaris van de BGJG in Koekelare over de werking
van de lokale Culturele Raad in Koekelare.

c

Lijsten met bestuursleden Koekelare (1928-1999); Zande (1933-1999); Bovekerke (1933-1999).
periode: 1928-1999

d

Bestuursdocumenten BGJG Koekelare, Bovekerke, Zande.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1991-1995

a

Bestuursdocumenten BGJG Koekelare, Bovekerke, Zande.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1996-1998

b

Bestuursdocumenten BGJG Koekelare, Bovekerke, Zande.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1999-2002

c

Kasboeken BGJG Koekelare
vorm: map
opmerking: kopie

periode: 1951-1999

d

Documenten van allerlei aard betreffende BGJG Koekelare (o.m. kopieën van vermeldingen in het
gemeentelijke Gulden Boek, diverse strooibiljetten, verslag van het jaarlijks Nationaal Congres,
Gezinsopvoeding in West-Vlaanderen Koekelare).
vorm: map
periode: 1927-2004

e

Manuscript J. Heus, 75 jaar Gezin en Bond in Koekelare.
vorm: map
periode: 2004
opmerking: met inschrijvingsbewijs Wettelijk Depot en rede van J. Heus bij de voorstelling van het boek.
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7/

f

Bundel met programma’s van en uitnodigingen tot activiteiten van de Gezinsbond Koekelare.
vorm: map
periode: 1995-2020

g

Bundel met de administratie van leden, zegelboekjes, spoorkaarten, leningen, ledenverzekering,
Jonggezinnenactie, verslagen (ook provinciale) van BGJG Koekelare.

a

b

vorm: pak
periode: 1940-1961
brochure uigtgeven door de gezinsbond West-Vlaanderen over het Fonds Weduwen en Wezen door Van
Breen Marcel.
vorm: 1 stuk
periode 2005
brochure uitgegeven door de Gezinsbond West-Vlaanderen: Onze Bondsvlaggen (1927 – 1976), door Van
Breen Marcel
vorm: 1 stuk
periode: 2006

c bundel documenten over woningfonds van BGJG samengesteld door Dereeper Triphon
vorm: pak
periode: 1969-1981
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04E-03K

Jeugd Koekelare

bewaargever: Chiroleiding Koekelare 1-1
FOS-leiding Koekelare 13 d-16, 21 i-j, 22 a-b
J. Dereeper
9g
VKAJ-leiding Koekelare 17
KLJ-leiding Koekelare 18-21

opmaak: J. Heus
G. Deprez

publicatie 1: M.Casteleyn, M.Hemeryck, J.Heus, Chiro in Beweging, Koekelare, 2006. Hierin een
overzicht van alle vormen van jeugdwerk en jeugdbeweging vanaf 1846 tot 2006; zie ook
geluidsdocumenten: interviews met Norbert Vandecasteele, Georges Volcke, Paul Willaert, JeanMarie Lootens, Jef Vandesonneville + uitgeschreven interview met Paul Verstraete (1)
publicatie 2: J. Heus, 75 jaar BJB-KLJ Koekelare.Een kroniek (1927-2002), Koekelare, 2003.
1/

2/

a

Brief van Jules Anseeuw aan de kernleden van Chirojeugd Koekelare i.v.m. een kampmiddag, op achterzijde
lied; Chirojeugd. Wat is dat…? Kortrijk, 1944.
vorm: 2 stukken
periode: 1944

b

Bundel verzekeringsbescheiden: polissen, briefwisseling en kwitanties van Jongenschiro Koekelare.
vorm: map
periode: 1956-1979

c

Bundel documenten betreffende de organisatie, de planning en het programma van de vieringen i.v.m. het 10jarig, 20-jarig, 25-jarig, 30-jarig, 40-jarig en 45-jarig bestaan van Jongenschiro Koekelare.
vorm: pak
periode: 1968-1996

d

Tijdschriften Chirojongens Koekelare: Chirosprokkels (1965, 1968, 1969,1974), Tips (1970), Spratokeas
(1971-1979).
vorm: pak
periode: 1964-1979
opmerking: Chirosprokkels in samenwerking met de Chiromeisjes Koekelare.

e

Tijdschrift Chirojongens Koekelare: Spratokeas.
vorm: pak
periode: 1980-1993

a

Tijdschrift Chirojongens Koekelare : Spratokeas ( vanaf september 2004 Rispratokeas) .
vorm: pak
periode: 1994-2005

b

Bundel documenten betreffende fondsenwerving voor Jongenschiro Koekelare.
vorm: pak
periode: 1963-1978

c

Lijsten met leider(ster)s, bivakken, aantal aangesloten leden, op basis van het nationaal Chiro-archief
Kipdorp Antwerpen.
vorm: map
periode: 2005

d

Bundel met bivakbescheiden Chirojongens Koekelare: uitnodigingen, dagindeling, lijsten met
benodigdheden, prijsoffertes, facturen, deelnemerslijsten, statuten, contracten, attesten i.v.m. de bivakken in
Hulste (1960), Catsberg (1961), Louise-Marie (1962), Westouter (1964), Catsberg (1965), Affligem en
Loppem (1966), Reningelst (1967), Langdorp (1968), Westouter (1969).
vorm: pak
periode: 1960-1969

e

Bundel met bivakbescheiden Chirojongens Koekelare: uitnodigingen, dagindeling, prijsoffertes, facturen,
deelnemerslijsten, contracten, inschrijvingsformulieren, brieven en kasboek i.v.m. de bivakken in Oostmalle
en Westouter (1970), Affligem (1971), Hekelgem (1971), Sint-Martens-Latem (1972), Geel (1973),
Munkzwalm (1974), Chassepierre en Sint-Kruis (1975).
vorm: pak
periode: 1970-1975
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3/

4/

5/

f

Bundel bivakbescheiden Chirojongens Koekelare: uitnodigingen, dagindeling, bivakprogramma, rekeningen,
deelnemerslijsten, contracten, inschrijvingsformulieren en kasboek i.v.m. de bivakken in Zichem (1976),
Westouter (1977), Heverlee (1978), Velzeke-Zottegem (1979), Hekelgem (1980).
vorm: pak
periode: 1976-1980

a

Bundel bivakbescheiden Chirojongens Koekelare: programma, rekeningen, deelnemerslijsten, contracten,
individuele steekkaarten, zangboekje en kasboek i.v.m. het bivak in Westouter.
vorm: pak
periode: 1982

b

Bundel bivakbescheiden Chirojongens Koekelare: programma, rekeningen, deelnemerslijsten, contracten,
individuele steekkaarten en kasboek i.v.m. het bivak in Bree .
vorm: pak
periode: 1983

c

Bundel bivakbescheiden Chirojongens Koekelare: programma, rekeningen, deelnemerslijsten, contracten,
individuele steekkaarten, rekeningen, menu, spellen en kasboek i.v.m. het bivak in Ronse .
vorm: pak
periode: 1984

d

Bundel bivakbescheiden Chirojongens Koekelare: programma, rekeningen, deelnemerslijsten, contract,
individuele steekkaarten,brieven en kasboek i.v.m. het bivak in Velzeke .
vorm: pak
periode: 1985

a

Bundel bivakbescheiden Chirojongens Koekelare: programma, rekeningen, deelnemerslijsten, contracten,
individuele steekkaarten,brieven, rekeningen en kasboek, spellen i.v.m. het bivak in Kwaadmechelen.
vorm: pak
periode: 1986

b

Bundel bivakbescheiden Chirojongens Koekelare: programma, rekeningen, deelnemerslijsten, contracten,
individuele steekkaarten, brieven, spellen en kasboek i.v.m. het bivak in Geel.
vorm: pak
periode: 1987

c

Bundel bivakbescheiden Chirojongens Koekelare: programma, rekeningen, deelnemerslijsten, contracten,
individuele steekkaarten, taakverdeling, menu, spellen, voorbereidingen, bivaklied, gebedenboekje, brieven,
plan, rekeningen en kasboek i.v.m. het bivak in Geraardsbergen (Goeferdinge).
vorm: pak
periode: 1988

a

Bundel bivakbescheiden Chirojongens Koekelare: programma, rekeningen, individuele steekkaarten,
taakverdeling, spellen, gebedenboekje, brieven, contracten, en kasboek i.v.m. het bivak in Langdorp.
vorm: pak
periode 1989

b

Bundel bivakbescheiden Chirojongens Koekelare: programma.
vorm: map
periode: 1990

c

Bundel bivakbescheiden Chirojongens Koekelare: programma i.v.m. de bivakken in Moere (kamp 13+) en in
Nieuwkerke (kamp 13+).
vorm: map
periode: 1992-1993

d

Bundel bivakbescheiden Chirojongens Koekelare: programma, contracten, individuele steekkaarten,
inschrijvingsstrookjes, brieven, evaluatie, en kasboek i.v.m. het bivak in Houthalen.
vorm: pak
periode: 1994

e

Bundel bivakbescheiden Chirojongens Koekelare: programma, spellen i.v.m. het bivak in Overpelt.
vorm: map
periode: 1995

f

Bundel bivakbescheiden Chirojongens Koekelare: evaluatie van het bivak in Zutendaal. Programma,
deelnemerslijsten, kampthema, taakverdeling, spellen, voorbereiding, bivaktijdschrift in Buizingen.
vorm: pak
periode: 1996-1997

g

Bundel bivakbescheiden Chirojongens Koekelare: programma, spellen i.v.m. het bivak in Velzeke.
vorm: map
periode: 1999

h

Liedjesteksten, toneelscenario.
vorm: map

periode: ?
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6/

7/

8/

a

Bundel werkingsbescheiden van de Jongenschiro Koekelare: brieven, uitnodigingen, werkingsverslagen,
planning per werkjaar.
vorm: pak
periode: 1963-1968

b

Bundel werkingsbescheiden van de Chirojongens Koekelare: planning, aanwezigheidslijst, activiteiten.
vorm: pak
periode: 1969-1971

c

Bundel werkingsbescheiden van de Chirojongens Koekelare: planning van de zondagmiddagactiviteiten.
vorm: pak
periode: 1972-1973

d

Bundel werkingsbescheiden van de Chirojongens Koekelare: ledenlijsten, planning ouderbijeenkomsten,
gewestelijke en verbondsactiviteiten, zondagmiddagactiviteiten.
vorm: pak
periode: 1973-1974

e

Bundel werkingsbescheiden van de Chirojongens Koekelare: ledenlijsten, planning en verslagen van
oudervergaderingen, gewestelijke activiteiten, zondagmiddagactiviteiten, propaganda-uitgave.
vorm: pak
periode: 1974-1975

f

Bundel werkingsbescheiden van de Chirojongens Koekelare: ledenlijsten, planning en verslagen van
oudervergaderingen, gewestvergaderingen, attesten vormingscursussen, buitengewone activiteiten,
zondagmiddagactiviteiten, propaganda-uitgave.
vorm: pak
periode: 1975-1976

a

Bundel documenten Chirojongens Koekelare: ledenlijst leiding, verslagen,activiteiten, gewestactiviteiten en
kalenderuitgave.
vorm: pak
periode: 1977-1980

b

Bundel documenten Chirojongens Koekelare: activiteiten, brieven, abonneelijst Spratokeas, wenskaart
aalmoezenier vrouwengevangenis.
vorm: map
periode: 1981-1983

c

Bundel documenten betreffende activiteiten Chirojongens Koekelare: oudersfeest en Spel zonder Grenzen.
vorm: map
periode: 1984

d

Bundel documenten betreffende activiteiten Chirojongens Koekelare: oudersfeest, Vlaamse kermis en eerstesteen-leggen van heem.
vorm: pak
periode: 1985

e

Bundel documenten betreffende Chirojongens Koekelare: oudersfeesten.
vorm: pak
periode: 1986-1987

f

Bundel documenten betreffende activiteiten Chirojongens Koekelare: oudersfeest, toneel, startdag.
vorm: pak
periode: 1988-1990

g

Bundel werkingsbescheiden Chirojongens Koekelare: ledenlijst, activiteiten, eucharistieviering.
vorm: pak
periode: 1992-1996

h

Folders Chirojongens Koekelare : Spaghettiweekend ; Startdag; Ontbijt met bubbels.
vorm: pak
periode : 2005-2021

a

Rekeningen van Chirojongens Koekelare.
vorm: pak
periode: 1962-1969

b

Rekeningen van Chirojongens Koekelare.
vorm: pak
periode: 1974-1975

c

Rekeningen van Chirojongens Koekelare.
vorm: pak

d

periode: 1976-1979

Rekeningen van Chirojongens Koekelare.
vorm: pak
periode: 1980-1983
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e

9/

Kasboek van Chirojongens Koekelare.
vorm: register

periode: 1973-1983

f

Kasboek toneel van Chirojongens Koekelare.
vorm: register
periode 1983-1985

a

Bundel met officiële documenten van Chirojongens Koekelare: aanvragen toelagen aan Vlaamse
Gemeenschap en Culturele Raad Koekelare, aanvraag depositoboekjes, contracten parochiaal centrum
Zuudhove, stempel, reglement en verhuurcontract van de lokalen.
vorm: pak
periode: 1966-1988

b

Bundel met ledenlijsten van Chirojongens Koekelare volgens werkjaar.
vorm: pak
periode 1965-1989
opmerking: 5 lijsten zonder jaartal

c

Bundel met teksten en liederen van eucharistievieringen t.g.v. feesten, huwelijken en begrafenissen voor
leden Chirojongens Koekelare.
vorm: pak
periode: 1979-2001

d

Bundel documenten Chirojongens Koekelare van gewestactiviteiten: vergaderingen, tijdschrift, syllabus, map
jeugdpastoraal, interviewfiches.
vorm: pak
periode: 1969-1997

e Bundel over gewestactiviteiten van Chirojongens Koekelare (gewest Diksmuide waarvan Koekelare deel
uitmaakte, gewestleider Jan Dereeper).
vorm : map
periode : 1969 - 1972
10/ a

Verslagen leiderskringen van Chirojongens Koekelare.
vorm: pak
periode: 1962-1969

b

Verslagen leiderskringen van Chirojongens Koekelare.
vorm: pak
periode: 1970-1972

c

Verslagen leiderskringen van Chirojongens Koekelare.
vorm: pak
periode: 1973-1974

d

Verslagen leiderskringen van Chirojongens Koekelare.
vorm: pak
periode: 1974-1975

e

Verslagen leiderskringen van Chirojongens Koekelare.
vorm: pak
periode: 1975-1976

f

Verslagen leiderskringen van Chirojongens Koekelare.
vorm: pak
periode: 1981-1985

g

Verslagen leiderskringen van Chirojongens Koekelare.
vorm: pak
periode: 1996-1997

11/ a

Keure van de Chirojeugd.
vorm: boek

periode: ?

b

Uitnodigingen Jeugdkring De Mokker tot het familiefeest bij de overgang van patronaat naar Chiro en tot het
Paasfeest in de Mariazaal.
vorm: 3 stukken
periode: 1954 en 1967

c

Toneelvoorstelling ingericht door jeugdclub ‘Quo Vadis’ in Zande; Jeugdwerking Zande ‘’t Pimpaljoentje’ .
vorm: 2 stukken
periode: 1975 - ?

d

Tijdschrift De Soldatenwacht van Milac, afdeling Koekelare.
vorm: 2 stukken
periode: 1991-1995
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e

Bundel documenten over de vakantiewerking, uitgaande van het vrij lager onderwijs Koekelare-centrum in
samenwerking met de Chirojeugd Koekelare.
vorm: map
periode: 1963-1974

f

Bundel documenten betreffende activiteiten ingericht door Creabo, jeugdatelier voor creatieve expressie
(samenwerking: Pedagogische Schoolgemeenschap Koekelare/Zande en Gezinsbond Koekelare).
vorm: map
periode: 1968-1972
opmerking: zie ook 13C-06K/18i en 13C-09K/8d.

g

Uitnodiging tot ontgroeningsbal vanwege de studentenclub Moeder Komo en twee esemplaren van ’t
Komootje, orgaan van Moeder Komo; uitnodigingen voor “the dansant” moeder Gaudeamus Bovekerke
vorm : 5stukken
periode : 1965-1973
opmerking : vermelding van de voorzitters sinds 1961 en het toenmalige presidium

h

Verhandeling L. Perdu, De kindertijd in Koekelare (1910-1940), K.U. Leuven, begeleiding prof. S. Top.
vorm : map
periode : 1994
opmerking : in bijlage een collectie kinderliedjes verzameld door R. Seys.

i

Tijdschrift Mierakel nr. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 van Jeugdclub De Miere Koekelare.
vorm: pak
periode: 1977-1981
opmerking: zie ook J. Heus, 75 jaar Gezin en Bond in Koekelare; affichencollectie.

j

Bundel documenten betreffende het jeugdbeleid van het gemeentebestuur Koekelare (toelagenreglement,
vergaderingen, speelpleinwerking, “Roefeldag”, tegel ‘Medewerker Roefel 96 - Koekelaarse jeugdraad’).
vorm: map
periode: 1969-2006
opmerking: zie affichencollectie

k

Bundel documenten betreffende de Week van de Jeugd in Koekelare.
vorm: map
periode: 1963

l

Overeenkomst tussen het gemeentebestuur van Koekelare en de nv Den Deugniet over het huren en het
gebruik van het Jeugdhuis Den Deugniet in Koekelare.
vorm: één stuk
periode: 2013

m

Bundel documenten van jeugdclub ‘Ibis’ (uitnodigingen, tijdschriften : Progressief, Maandelijks Tijdschrift,
Buigpunt; telkens het eerste en enige nummer).
vorm : map
periode : 1969-1970

n

Bundel documenten van de ‘(Katholieke) Jeugdraad’ (N. en P. Vandecasteele en onderpastoor G. Vanthuyne).
vorm : map
periode : 1969

o

Uitnodiging van het ‘Nationaal Jeugdverbond voor Vrijheid en Vooruitgang’, afdeling Koekelare (Jacques
Huyghebaert).
vorm : 1 stuk
periode : 1969

p

Statuten van de heropgerichte Koekelaarse studentenbond onder de naam ‘Rijzende Dennen’, aangesloten bij
het AKVS; op de achterzijde het bondslied met cijfernotatie.
vorm: één stuk
periode: 1927
q

Bundel documenten betreffende K.S.A. Koekelare: leiderskader in 1963; overzichtsgrafiek van de K.S.A.bonden in de Noordzeegouw (1928- 2001). Diploma ridderslag Rogier Staelens (1951).
vorm: 9 stukken
periode: 1928-2001
opmerking: zie ook Beeldbank.

r

Uitnodiging tot de vergadering van de Congregatie der Jongelingen Couckelaere.
vorm: 1 stuk
periode: 1930 (?)

s

Bundel persmappen betreffende Kioskrock Koekelare ingericht door de Gemeentelijke Jeugdraad.
vorm: map
periode: 2004-2013
opmerking: zie ook affichencollectie
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t

Dossier betreffende de aanvraag van een gemeentelijke subsidie door 33 e FOS Navajo (ledenlijst, activiteiten,
kampprogramma).
vorm: map
periode:2004

u

Dossier betreffende de aanvraag van een gemeentelijke subsidie door 33 e FOS Navajo (ledenlijst, activiteiten,
kampprogramma).
vorm: map
periode:2005

v

Folder “Olé Pistolé” : Chiro wordt 75 jaar en biedt ontbijt aan! Feestweekend 55 jaar Chiro Sint-Maarten
Koekelare; Kerels Chiro Koekelare – Quiz (zaal BLO De Regeboog – 10 maart 2017).
vorm : 3 stukken
periode : 2009-2017

w Documenten over de Studentenbond Koekelare: uitnodigingen, 4 nummers van het tijdschrift STUVAKO,
blad van de Studentengilde Koekelare (2 jaargangen); diverse uitnodigingen voor de ABN-actie, vooral de
ABN-week (niet specifiek over Koekelare).
vorm: pak
periode: 1955-1961
opmerking: gift van Etienne Dewulf
x

12/ a

Verslagboek (1946-1951) en kasboek (1946-1953) van de studentenbond “De de Ghelderezonen-Koekelare”.
vorm: 2 stukken
periode: 1946-1953
opmerking: gift van Etienne Dewulf
Bundel werkingsbescheiden Kroonwacht en Chiromeisjes Koekelare: inschrijvingsformulieren,
oudersavonden, gewestelijke en provinciale activiteiten, Keure Kroonwacht, Kroonwacht wordt Chiro,
vieringen.
vorm: pak
periode: 1956-1995

b

Tijdschriften Meisjeschiro Koekelare: Chirokrant, Chirokrantje,’t Toppeke van de neus, Chiro, Chiromeisjes.
vorm: pak
periode: 1987-2004

c

Bundel bivakbescheiden van Meisjeschiro Koekelare i.v.m. bivakken in Anzegem (1958), Anzegem (1962),
Aalter (1963), Westouter (1964), Ronse en Tiegem (1968), Clairmarais (1969), Oostmalle (1970), Velzeke
(1971), Clairmarais (1972), Sint-Kruis (1973), Oostmalle (1976), Westouter (1978), Dadizele (1980),
Schoonaarde (1981), Kuurne (1986), Westouter (1989), Meerle (1993), Humbeek (1994), Overpelt (1995),
Lokeren, 1996), Anzegem (1998), Westouter (2000), Oostmalle (2001), Eupen.
vorm: pak
periode: 1958-2001

d

Brief in verband met stichtingsjaar Chiro Koekelare; brochure: Impuls 20;steunkaart bouw chiroheem;
uitnodiging 20 jaar jongenschiro; jubelmis 20 jaar chiro voorgegaan door R. Vangheluwe

13/ a
b
c

33e FOS Navajo’s : 15e verjaardag in ieuwe lokalen in het park De Mote ( Passe-Partout, nr. 39).
vorm : 1 stuk
periode : 2009

d

Bundel werkingsbescheiden 33e FOS Navajo Koekelare: verslagen Navajoraad, leidersweekend,
gemeentelijke subsidiëring jeugdverenigingen, ledenlijsten.
vorm: pak
periode: 1994-1995
opmerking: zie ook collectie affiches.

e

Bundel bivakbescheiden 33e FOS Navajo Koekelare: programma, spellen, menu’s, deelnemerslijsten,
individuele steekkaarten, contracten, reglementen, lijst sponsors en steunende leden, i.v.m. de bivakken in
Lombardsijde en Heure.
vorm: pak
periode: 1994-1995

f

Bundel werkingsbescheiden 33e FOS Navajo Koekelare: verslagen Navajoraad, jaarprogramma, ledenlijsten,
lijsten met financiële transacties, correspondentie met federatie, spellen.
vorm: pak
periode: 1995-1996
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g

Bundel bivakbescheiden 33e FOS Navajo Koekelare: programma, spellen, menu’s, deelnemerslijsten,
contracten, reglementen, aanvragen materialen i.v.m. de bivakken in Brugge en Genk.
vorm: pak
periode: 1995-1996
opmerking: zie Beeldbank

h

Bundel werkingsbescheiden 33e FOS Navajo Koekelare: verslagen Navajoraad en Grote Raad, deelname aan
activiteiten, deelnemerslijsten, ledenlijsten en contracten.
vorm: pak
periode: 1996-1997

i

Bundel bivakbescheiden 33e FOS Navajo Koekelare: programma, spellen, menu’s, deelnemerslijsten,
contracten, reglementen, aanvragen materialen i.v.m. de bivakken in Varsenare en Genk.
vorm: pak
periode: 1997

14/ a

Bundel werkingsbescheiden 33e FOS Navajo Koekelare: verslagen Navajoraad en Grote Raad,
jaarprogramma, activiteiten, steekkaarten met evaluatie leiders.
vorm: pak
periode: 1997-1998

b

Bundel bivakbescheiden 33e FOS Navajo Koekelare: programma, spellen, menu’s, deelnemerslijsten,
individuele inschrijvingsformulieren, contracten, reglementen, aanvragen materialen, kampevaluatie i.v.m. de
bivakken in Varsenare en in Genk
vorm: pak
periode: 1998

c

Bundel werkingsbescheiden 33e Fos Navajo Koekelare: verslagen Navajoraad en Grote Raad, ledenlijsten,
kasverslag, jaarprogramma, activiteiten en correspondentie.
vorm: pak
periode: 1998-1999

d

Bundel bivakbescheiden 33e FOS Navajo Koekelare: programma, spellen, menu’s, deelnemerslijsten,
contracten, reglementen, aanvragen materialen i.v.m. de bivakken in Sint-Kruis en Heure.
vorm: pak
periode: 1999

15/ a

Bundel werkingsbescheiden 33e FOS Navajo Koekelare: jaarverslag, verslagen Navajoraad, ledenlijsten,
kasverslag, jaarprogramma, activiteiten en correspondentie.
vorm: pak
periode: 1999-2000

b

Bundel bivakbescheiden 33e FOS Navajo Koekelare: programma, spellen, menu’s, deelnemerslijsten,
individuele steekkaarten, contracten, reglementen, i.v.m. de bivakken in Meulebeke en Heure.
vorm: pak
periode: 2000

c

Werkingsbescheiden 33e FOS Navajo Koekelare: jaarverslag, verslagen Navajoraad en Grote Raad,
kasverslag, activiteiten en correspondentie.
vorm: bundel
periode: 2000-2001

d

Bundel bivakbescheiden 33e FOS Navajo Koekelare: programma, spellen, deelnemerslijsten, contracten,
reglementen, i.v.m. de bivakken in Velzeke en Balen.
vorm: pak
periode: 2001

16/ a

Bundel werkingsbescheiden 33e FOS Navajo Koekelare: verslagen Navajoraad, Eenheidsraad, Takraad,
ledenlijst, jaarprogramma, kasverslag, activiteiten en correspondentie.
vorm: pak
periode: 2001-2002

b

Bundel bivakbescheiden 33e FOS Navajo Koekelare: programma, spellen, menu’s, deelnemerslijsten,
individuele steekkaarten, contracten i.v.m. de bivakken in Zottegem en Chimay.
vorm: pak
periode: 2002

c

Bundel werkingsbescheiden 33e FOS Navajo Koekelare: activiteiten.
vorm: pak
periode: 2003

d

Dossier betreffende de aanvraag van een gemeentelijke subsidie door 33 e FOS Navajo (ledenlijst, activiteiten,
kampprogramma).
vorm: map
periode: 1995
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e Dossier betreffende de aanvraag van een gemeentelijke subsidie door 33e FOS Navajo (ledenlijst, activiteiten,
kampprogramma).
vorm: map
periode: 1996
f

Dossier betreffende de aanvraag van een gemeentelijke subsidie door 33 e FOS Navajo (ledenlijst, activiteiten,
kampprogramma).
vorm: map
periode: 1997

g

Dossier betreffende de aanvraag van een gemeentelijke subsidie door 33 e FOS Navajo (ledenlijst,
activiteiten, kampprogramma).
vorm: map
periode: 1998

h

Dossier betreffende de aanvraag van een gemeentelijke subsidie door 33e FOS Navajo (ledenlijst, activiteiten,
kampprogramma).
vorm: map
periode: 1999

i

Dossier betreffende de aanvraag van een gemeentelijke subsidie door 33 e FOS Navajo (ledenlijst, activiteiten,
kampprogramma).
vorm: map
periode: 2000

j

Dossier betreffende de aanvraag van een gemeentelijke subsidie door 33e FOS Navajo (ledenlijst, activiteiten,
kampprogramma).
vorm: map
periode: 2001

k Dossier betreffende de aanvraag van een gemeentelijke subsidie door 33 e FOS Navajo (ledenlijst, activiteiten,
kampprogramma).
vorm: map
periode: 2002
l

17/ a

Dossier betreffende de aanvraag van een gemeentelijke subsidie door 33 e FOS Navajo (ledenlijst, activiteiten,
kampprogramma).
vorm: map
periode: 2003
Verslagboeken V.K.A.J.-Koekelare over bestuursvergadering, Algemene Vergadering, gewestelijke raad en
studiedagen, met ledenlijst en aanwezigheidslijst.
vorm: schrift
periode: 1938-1947
opmerking: gesticht in 1937

b

Bundel werkingsbescheiden V.K.A.J.-Koekelare: beknopte historiek, verslagen vergaderingen,
Romebedevaart, verslag oorlogsjaren, ledenbijdrage, gebed Jong-V.K.A.J., Kajottersgebed, activiteitsverslag,
afscheidsrede, ontspanningsactiviteiten, raadselboek, bevrijdingsfeest, toneel- en cabaretopvoeringen,
afscheidslied, familiefeest 30 jaar jeugdleven.
vorm: pak
periode: 1941-1965
opmerking: zie ook Beeldbank, collectie affiches en Podium 23E-01K/ 1 j

c

Bundel werkingsbescheiden V.K.A.J.-Koekelare: maandblad Jeugd en Arbeid, maandblad Lenteleven.
vorm: pak
periode: 1938-1956

d

Bundel documenten V.K.A.J.-Koekelare: toneelwerken, cabaret- en liedteksten; K. Goris, Kajottersspelen nr.
52, Brussel, s.d. (behoorde aan Middelbare Landelijke Huishoudschool Sint-Godelieve Koekelare).
vorm: boekjes
periode: 1938-1940
opmerking: zie Podium 23E-01K/ 1 j

e

Bundel documenten van de K.A.J.-afdeling Koekelare (uitnodigingen tot activiteiten, bestuur en leden in
1945).
vorm: 5 stukken
periode:1976-1990
opmerking: zie ook 05G-01K/ 1 i & 2 h

18/ a

Bundel werkingsbescheiden B.J.B. Koekelare: bestuursledenlijst, ledenlijst, briefwisseling, provinciale
activiteiten, plaatselijke activiteiten, rekeningen, jaarverslagen, toespraak St.-Elooisfeest, liedteksten o.a. van
pastoor Hector Degryse: Heel België hangt in ’t strop, verslagboek 1953.
vorm: pak
periode: 1927-1955
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b

Bundel werkingsbescheiden B.J.B. Koekelare: bestuursledenlijst, ledenlijst, briefwisseling, provinciale
activiteiten, plaatselijke activiteiten, rekeningen, toespraken, jaarverslagen, tijdschrift Soldatenband.
vorm: pak
periode: 1956-1957
opmerking: zie ook 20b

c

Verslagboeken B.J.B. Koekelare bestuursvergaderingen, Algemene Vergaderingen, jeugdvergaderingen, en
werkingsbescheiden: bestuursleden- en ledenlijsten, briefwisseling, provinciale en gewestelijke activiteiten,
rekeningen, jubeljaar 1961.
vorm: schriftjes
periode: 1956-1964

d

Bundel werkingsbescheiden B.J.B./K.L.J. Koekelare: bestuursledenlijst, verslagen bestuursvergaderingen,
plaatselijke activiteiten, rekeningen.
vorm: pak
periode: 1958-1976
opmerking: B.J.B. werd vanaf 1965 K.L.J.

e

Bundel werkingsbescheiden B.J.B./K.L.J. Koekelare: bestuursledenlijst ook van V.K.L.J., B.J.B.-liederen,
uitnodigingen, ruitertornooien.
vorm: map
periode: 1962-1977

19/ a

Bundel werkingsbescheiden K.L.J. Koekelare: bestuursledenlijst, ledenlijst, verslagen bestuursvergaderingen
en Algemene Vergaderingen, plaatselijke en gewestelijke activiteiten en rekeningen.
vorm: pak
periode: 1978-1979

b

Bundel werkingsbescheiden K.L.J. Koekelare: bestuursledenlijst, ledenlijst, verslagen bestuursvergaderingen
en Algemene Vergaderingen, plaatselijke en gewestelijke activiteiten en rekeningen.
vorm: pak
periode: 1980-1982

c

Bundel werkingsbescheiden K.L.J. Koekelare: bestuursledenlijst, ledenlijst, verslagen bestuursvergaderingen,
plaatselijke en gewestelijke activiteiten.
vorm: pak
periode: 1983-1985

d

Bundel werkingsbescheiden K.L.J. Koekelare: bestuursledenlijst, ledenlijst, verslagen bestuursvergaderingen,
plaatselijke en gewestelijke activiteiten, rekeningen en adressenlijst land- en tuinbouwtelling.
vorm: pak
periode: 1986-1989

20/ a

Bundel werkingsbescheiden K.L.J. Koekelare: bestuursledenlijst, ledenlijst, ledenwerving, folders, verslagen
bestuursvergaderingen, plaatselijke en gewestelijke activiteiten, rekeningen en contracten, 75 jaar K.L.J.,
uitnodiging ‘Kriekenacht’.
vorm: pak
periode: 1990-2009

b

Tijdschrift Soldatenband van B.J.B. Koekelare.
vorm: map
periode: 1956-1957

c

Kasboeken K.L.J. Koekelare (1968-1969), (1972-1976), (1976-1978) en (1984-1992).
vorm: schriftjes
periode: 1968-1992

d

Spaarrekening K.L.J. Koekelare (1985-1989) en (1989-1992)en rekeningen.
vorm: pak
periode: 1975-1993

21/ a

b

c

Bundel documenten betreffende toneelopvoeringen B.J.B./K.L.J. Koekelare: programmafolders,
toneelwerken.
vorm: pak
periode: 1959-1974
Bundel liedboekjes en –teksten B.J.B..
vorm: pak

periode: ?

Bundel met vertellingen (1960), werkbundel K.L.J. Koekelare jaarthema 1975-1976.
vorm: map
periode: 1960-1976
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d

22/ a

b

Bundel werkingsbescheiden K.L.J. Koekelare: verjaardagskalender, activiteiten, contactblad De Westgazette
nr. 1 en 3.
vorm: map
periode: 1979-1982?
Bundel documenten van 33e FOS Navajo: kampvoorbereidingen met individuele fiches van de leden,
activiteiten, kalenders per afdeling, ledenlijst, verslagen, propaganda 100 jaar scouting.
vorm: pak
periode: 2006-2007
Bundel documenten van 33e FOS Navajo: paas- en zomerkamp 2006; paaskamp 2007.
vorm: pak
periode: 2006-2007
Bundel documenten van 33e FOS Navajo: activiteiten, kalenders per afdeling, ledenlijst, verslagen.
vorm : map
periode : 2003-2004

23/ a

b Bundel documenten van 33e FOS Navajo: Paaskamp, voorbereiding met individuele fiches van de leden,
activiteiten.
vorm : map
periode : 2003
c

Bundel documenten van 33e FOS Navajo: zomerkamp Bastogne, voorbereiding met individuele fiches van de
leden, activiteiten.
vorm : map
periode : 2003

d Bundel documenten van 33e FOS Navajo: paaskamp Velzeke, voorbereiding met individuele fiches van de
leden en deelnemers, activiteiten.
vorm : map
periode : 2004
e

Bundel documenten van 33e FOS Navajo: zomerkamp Chimay, voorbereiding met individuele fiches van de
leden en deelnemers, activiteiten.
vorm : map
periode : 2004

f Bundel documenten van 33e FOS Navajo: paaskamp “De Miere” Meulebeke, voorbereiding met individuele
fiches van de leden en deelnemers, activiteiten.
vorm : map
periode : 2005
g Bundel documenten van 33e FOS Navajo: zomerkamp “De Viggel” Bree , voorbereiding met individuele
fiches van de leden en deelnemers, activiteiten.
vorm : map
periode : 2005
Bundel documenten van 33e FOS Navajo: activiteiten, kalenders per afdeling, ledenlijst, verslagen.
vorm : map
periode : 2004-2005

24/ a

b Bundel documenten van 33e FOS Navajo: activiteiten, kalenders per afdeling, ledenlijst, verslagen.
vorm : map
periode : 2005-2006
c

d

Startweekend 33e FOS Navajo scouts Koekelare: folders.
vorm: map
periode: 2014-2018
Doe-boek gratis door de gemeente aangeboden aan 6-12 jarigen in coronajaar 2020
vorm: 1 stuk
periode: 2020
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04F-01K
bewaargever: T. Dereeper 1 h - l
H. Jonckheere 1 i - j
1/

Senioren
opmaak: J. Heus

a

Proces-verbaal van de openbare aanbesteding voor de bouw van het bejaardentehuis. Transcripties uit de
gemeentelijke briefwisseling (RAB, Koekelare nr. 22 Briefwisseling 1860-1867).
vorm: 2 stukken
periode: 1864-1866
opmerking: zie ook Beeldbank

b

Lijst van sponsors voor de bouw van een oudemannenhuis in Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1864-1866
opmerking: zie ook Klooster 14E-03K.

c

Overeenkomst tussen het Bureau van Weldadigheid van Koekelare en de eigenaressen van het Gesticht van
Vincentius à Paulo (Koninklijk Besluit, enquête, reglementswijziging, oorspronkelijk reglement, redevoering
bij de eerstesteenlegging, aanvraag tot vrijstelling van belasting, beschrijving en begroting van de
werkzaamheden aan het kloostergebouw, situeringsplan)
vorm: map
periode:1864-1906
opmerking: kopie, zie ook Klooster 14E-03K.

d

Lijst met residenten in het oudemannenhuis in Koekelare met vermelding van hun geboorteplaats en –datum,
hun pensioenbedrag, het beslagbedrag, hun voormalige verblijfplaats, duur van de opname, kosten aan de
residenten besteed.
vorm: 4 stukken
periode: 1896-1924
opmerking: kopie, behalve een brochure met toelichting over pensioenbeslag van residenten.

e

Schatting van een deel van het oudemannenhuis en bijhorende grond, dat door de gemeente onteigend wordt
om het marktplein uit te breiden. Bijgevoegd een niet-gedateerde ballonkaart ten voordele van het Rustoord
Sint- Vincentius.
vorm: 2 stukken
periode:1956

f

Uitnodigingen uitgaande van het OCMW Koekelare in samenwerking met de gepensioneerdenbonden en het
bejaardentehuis tot een kermistraktaat. Bijgevoegd een niet-gedateerd document over de mogelijke OCMWhulp aan senioren en de folder met het programma van de huldiging van drie eeuwelingen (Theophiel Doom,
Augusta Decleir en Martha Deseure).
vorm: map
periode:1974-1998

g

Administratieve documenten over het vernieuwde bejaardentehuis R.V.T. Meunyckenhof (samenstelling Raad
van Beheer, lijst personeel, ligdagprijzen, bewonersraad).
vorm: map
periode:1991-1993
opmerking: zie ook Beeldbank, krantenknipsels, affiches.

h

Documenten over de werking van het R.V.T. Meunyckenhof (uitnodigingen, mededelingen, lijsten met
ontslagen residenten, eucharistievieringen, onthaalpakketje). Tal van activiteiten in nauwe samenwerking met
K.B.G. afdeling Koekelare; viering honderdjarigen Decleir Augusta en Doom Theophiel (08/09/1996).
vorm: map
periode:1991-2002
opmerking: publicatie R. Crevits, Meunyckenhof Koekelare, waar bejaarden thuishoren, Koekelare, 1991.

i

Thuiskrant(je) ’t Meunyckje, (ontbreken nr. 1 en 2; december 1999; januari, februari, maart 2000; juli en
augustus 2007, vanaf 2001 sporadische nummers).
vorm: pak
periode:1992-2007
opmerking: brief evacuatieoefening, zaterdag 18 april 2015.

j

Jaargedachtenissen met de overleden residenten van het R.V.T. Meunyckenhof.
vorm: map
periode:1991-2006

k

Uitnodigingen naar activiteiten voor senioren door het OVK van de Gemeenschapsscholen, Bond der
Gepensioneerden van P.V.V. en V.L.D., K.B.G. Koekelare (diverse activiteiten gebeurden in samenwerking
met het Rustoord en vanaf 1991 met R.V.T. Meunyckenhof).
vorm: map
periode:1980-1999
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l

Feestgedicht voor de honderdjarige Arthur Deceuninck in Bovekerke.
vorm: 1 stuk
periode:1989

m

Bundel documenten uitgaande van het gemeentebestuur in verband met de Seniorenadviesraad (SAR).
vorm: map
periode:2004- 2017
bijgevoegd: Réunie van de Koekelaarse 60-jarigen (zondag 27 november 2016); persmap: Landelijk leven in
Koekelare, vroeger & nu (23 t/m 26/09/2017).

n

Bundel documenten van CRM-Koekelare (seniorenbeweging van de middengroepen): ledenadministratie,
uitnodigingen, jaarprogramma’s.
vorm: map
periode: 1995-1999

o

Vlaamse actieve senioren (Vl@s): activiteitenprogramma januari en februari 2015; jaarprogramma 2018,
2019, 2020.
vorm: 4 stukken
periode: 2015-2020
bijgevoegd: Vl@s Koekelare: donderdag 23 augustus 2018: Royale uitstap naar Brussel: brochure Geleid
bezoek aan Koninklijk paleis en Nationale bibliotheek.

p

Brochure “Meunyckenhof bouwt aan de toekomst”: afbraak van bestaande rusthuis (1991) en nieuwbouw.
vorm: 1 stuk
periode: 2017

q

Modellen van waterontharders, waarvan ontharder Guldager aangewezen wordt voor RVT Meunyckenhof
Koekelare, te plaatsen door elektricien-loodgieter Marc Decru.
vorm: pak
periode: 2006
opmerking: schenking door Hilda Jonckheere.
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04I-01K
bewaargever: A. Jongbloet
R. Arren
CM Koekelare
E. Dewulf
1/

2/

Sociale bijstand

1a
2 a-c
3 a-b
3c

opmaak: J. Heus

a

Verslagboek van de Gilde van Onderlinge Bijstand der Vereenigde Werklieden van Couckelaere.
vorm : map
periode : 1888-1905
opmerking : met statistische uitwerking en het 3e hoofdstuk van De Algemene Spaar- en Lijfrentekas uit G.
Eeckhout, Het vraagstuk der sociale verzekeringen in België, Gent, 1931.

b

Rekeningen van het Bureel van Weldadigheid (Armgesticht, Armbestuur) opgesteld door de ontvangers
Jules Desnick en Aloïs Peper (vanaf 1913).
vorm : kasregister
periode : 1896-1914

c

Lijsten met behoeftigen van Koekelare die van een wekelijkse broodgift genoten. Met een disbon voor de
vrouw van Henry Lansens vanwege P. Hindryckx.
vorm: pak
periode: 1841-1847
opmerking: met statistische verwerking door R. Arren

d

Lijst met begoede inwoners van Koekelare die verzocht werden wekelijks een vrijwillige broodgift te
leveren voor de behoeftigen in de gemeente.
vorm: pak
periode: 1841-1851
opmerking: met statistische verwerking door R. Arren.

e

Bundel met publicaties betreffende solidariteitsacties in Koekelare (Gino Delanghe, Silke, Arianefonds, M.
David, Sociaal Fonds, S. Boucquez-Simoen, S.O.S. Birma).
vorm: map
periode: 1989-2008
opmerking: zie ook 13F-01K/1f

f

Documenten van de Samenwerkende Brandverzekeringsmaatschappij van en te Koekelare en van het
Vrijwillig Brandweerkorps.
vorm: 4 documenten
periode: 19611966
opmerking: gift Jan Dereeper.

g

Lijst met Koekelaarse seizoenarbeiders, die de Franse regering verzoeken een toenmalige vergoeding ten
hunne opzichte te bewaren.
Lijst met Koekelaarse arbeiders en arbeidsters met tewerkstellingsplaats, eventuele werklozenstatus en hun
aansluiting bij een van de drie lokale vakbonden (ABVV, ACV en LVB).
Ledenlijst van ACV-leden aangesloten bij de vakbond (ca. 400) en bij de ziekenbond “Troost in Nood” (ca.
600); Mokker respectievelijk 86 en 124.
Uitnodiging tot het “Groot familiefeest 75 jaar Ziekenzorg 1899-1964”. Brief J. Crombez aan ACV
Koekelare 1959
vorm: pak
periode: uitnodiging 1964; lijsten wellicht vóór WO2
opmerking: gift Jan Dereeper.

a

Gezinshoofden van Koekelare tewerkgesteld in verwante beroepen.
vorm: map
periode: 1845
opmerking: met statistische verwerking door R. Arren

b

Lijsten met begoede gezinnen van Koekelare en hun broodbijdrage per jaar.
vorm: pak
periode: 1841-1851
opmerking: met statistische verwerking door R. Arren

c

Lijst met genieters van dissteun in Koekelare.
vorm: pak
periode: 1841-1856
opmerking: met statistische verwerking door R. Arren
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3/

d

Verslagboek van de beraadslagingen van het Armgesticht.
vorm: register
periode: 1839-1864

e

Verslagboek van de beraadslagingen van het Armgesticht.
vorm: register
periode: 1864-1926

f

Bundel documenten over activiteiten van de Christelijke Mutualiteit, afdeling Koekelare; met lijst
bestuursleden in 1962.
vorm: map
periode: 1954-2010
opmerking: C. M. voorheen ‘Onderlinge Bijstand: Troost in Nood’, sinds 1888.

a

Verslagboek van de ‘Maatschappij van Onderlingen Bijstand: De Vereenigde Werklieden’.
vorm: ingebonden folioschrift
periode: 1905-1919
opmerking: met krantenknipsel Het Volk (21/04/ 1954), t.g.v. vaandelwijding en een gedrukt jaarverslag
1912.

b

Verslagboek van ‘Onderlinge Bijstand: Troost in Nood’ Koekelare vanaf 1953; aan de ommezijde Kasboek
der ‘Maatschappij van Onderlingen Bijstand, genaamd Troost in Nood’ voor de jaren 1940-1941.
vorm: ingebonden folioschrift
periode: 1940-1975
opmerking: met getypt jaarverslag 1959; lijst winkeliers (1966-1977) die deelnamen aan de tombola van de
jaarvergadering; nota van Arno Brys voor ontwerptekening van een nieuwe vlag en gedrukt programma
van de inzegening (1954); lijstjes van vrij verzekerde leden (1957); zie ook 16A-01K/ 15 m & n.

c

Lijsten met pachters van dis- of OCMW-gronden van Koekelare met briefwisseling, notariële akten en
staten; twee uittreksels uit het Belgisch Staatsblad..
vorm: pak
periode: 1868-1970

d

Documenten over de stichting en de werking van “Vereniging voor opslorping van de werkloosheid;
arrondissement Diksmuide” (brochure, uitnodigingen, statuten, briefwisseling, verslagen gemeenteraad).
vorm: pak
periode: 1951-1952

e

Bestelbon voor een stempel voor de ‘Pensioengilde van Couckelaere’.
vorm: 1 stuk
periode: 1902

f

Ontvangstbewijzen van rantsoenzegels met tal van zegels voor schoenen, kousen, sokken, kleren …
vorm: pak
periode: 1945-1948
opmerking: gift van Christel D’Haene.

g

Gemeentelijke verordening betreffende een toelage aan de ‘Ziekenbond Bijstand in Liefde’ van de wijk
Mokker.
vorm: 1 stuk
periode: 1930?

h

Bundel documenten betreffende PWA Koekelare. Folder Koelibri, over PWA & dienstencheques.
vorm: 5 stukken
periode: 1999-2019

i

Mededeling van Commissie van Openbare Onderstand (COO) van Koekelare aan de bevolking betreffende
het bestaansminimum.
vorm: 1stuk
periode: 1974

j

Bundel folders: OCMW van Koekelare betreffende de verkaveling ‘De Wallaart’; ‘De kabba’, de
boodschappendienst van het OCMW Koekelare; ‘De Bib aan huis’; jaarverslagen ‘Minder Mobielen
Centrale Koekelare’; Week van de Vrijwilliger; uitnodiging tot opening en Opendeurdag van de
serviceflats ‘Huyze Magnificat’; uitnodiging ‘MMC Koekelare bestaat 15 jaar’ en ‘Dag van de Zorg’;
Pamperbank Koekelare; Kansenpas; Informatiegids 55+ Koekelare (jg. 1 – 2016); Orgaandonatie; ‘Jarige
80-jarigen’ (05/09/2017); Zoals ik het wil, gids voor een waardig levenseinde (december 2017);
Poetsdienst (01/04/2018); Girls @ themovies (06/06/2018); Onderwijscheques (schooljaar 2018-2019 );
MMC KOEKELARE bestaat 20 jaar – 1998-2018 (20/09/2018); MMC – busje “Special ad bvba”: brief
voor sponsoring (mei 2019); Persmoment: Bezoek jarige 80-jarigen – kwetsbaarheidsmeting (dinsdag 24
februari 2019); Mantelzorg (04/12/2019).brochure 10 jaar O.C.M.W. (december 1987); Koekegoed; Bal
van de burgemeester; Rainbow Charlotte Gyselbos; De Stip 2021.
vorm: map
periode: 1987 – 2021
opmerking: vanaf 2015 nieuwe naam: Sociaal Huis Koekelare.
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4/

k

Brochure BM-nieuws (Bond Moyson).
vorm : 1 stuk
periode : 2009

l

Bundel afspraken voor de zittingen van het Consultatiebureau van het Jonge Kind.
vorm 4 stukken
periode : 1988-1990

m

Bundel documenten nopens de ’11.11.11 actie Koekelare’ olv. Mie Vanderperren voor de periode van 2010
t.e.m. 2015.
vorm: map
periode: 2010-2015

n

Folder “Stop2 stress”: training mindfulness te Koekelare door Hilde Terryn.
vorm: 1 stuk
periode: 2020

a

Rekeningen Armgesticht (dis; COO; OCMW) Koekelare.
vorm : ingebonden staten
periode : 1871-1900
opmerking: niet in doos – ingebonden in boekvorm
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05C-01K

Land- en tuinbouw

bewaargever: F. Vandewalle
1a–2n
opmaak: J. Heus 1-6; 11-12
T. Dereeper
3 a-b
M. Hemeryck 7a-8b
ABB, afdeling Koekelare; J. Depreitere, H. Proot 5 a- 6 d & f
L. Inghelbrecht
6e
KVLV Koekelare 7 - 8
H. & M. Christiaen 9
Verheye-Osaer
11-12 (fonds Osaer)
R. Crevits Koekelare 10 (n + o + p + q) en 12 (dd)
opmerking: voor Boeren- en Boerinnengilde, KVLV, ABS zie ook Beeldbank (foto’s, films),
collectie affiches en krantenknipsels; raadpleeg ook landbouwonderwijs 13C-09K & Jeugd 04E03K.
Voor boeken en handleidingen over land- en tuinbouw zie ook collectie handboeken 25A-01K.
1/

2/

a

Lijst van leden van de Gilde van Hofbouw en Bieënteelt, Torhout.
vorm: één stuk
periode: 1910

b

Verslag van het pomologisch congres in Brussel met een lijst van variëteiten opgesteld door Karel Demuynck
en A. Capelies, Eernegem.
vorm: twee stukken
periode: 1921

c

Periodiek Boerinnenbond Lente 1943; Periodiek Bij de haard. Maandblad van de Boerinnenbond.
vorm: losse nummers
periode: 1950-1954

d

Cultuur en handel. Vakblad voor land- en tuinbouw en kleinveeteelt.
vorm: losse nummers
periode: 1949-1950

e

Het zout in den landbouw – Bijvoegsel aan Den Thouroutnaar, uitgaande van De vrije vereeniging van
landbouwers, Gistel.
vorm: één stuk
periode: 1871

a

A.Ter Haar, Korte handleiding voor landbouwers-paardenfokkers, Zutfen, 1890.

b

W. Rondou, Lessen in landbouwkunde ten gebruike van den tweeden graad der lagere scholen, Lier, 1930²,
104 p. [Opgesteld volgens het leerprogramma van 1923].

c

F. De Keyser, C. Claerbout, De landbouwlessen in den hoogeren graad der lagere school volgens den
ministerieelen omzendbrief van 17 september 1898, Pittem, 1899.

d

J. Vossen, Modellessen voor de landbouwberoepsafdeelingen. Deel 1. De factoren van de plantenopbrengst.
Bemestingsleer, Brussel, 1925.

e

G. Reinders, Schapen- en varkensteelt, Groningen, 1904.

f

E. Van Godtsenhoven, Dierkunde op de hoeve, Ronse, 1929.

g

E. Van Godtsenhoven, Landbouwkunde op de hoeve, Ronse, 1928.

h

J. Burvenich, Praktische aanwijzigingen over den snoei der fruitboomen en fruitkweek onder glas, Gent,
190610.

i

J. Baudewijn, La culture du champignon – Comptes rendus et communiqués, n° 31 (Brussel), s.d.

j

De coloradokever – Tuinbouwdienst. Reeks plantenziekten, nr.4, (Brussel), 1939³.
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k

J. Baudewijn, R. de Donnéa, La conservation des fruits – Overdruk uit La Revue de l’Agriculture, s.d., s.l., 22
p. (vert. uit het Nederlands).

l

Ministerie van Landbouw, De voornaamste ziekten der graangewassen, Brussel, 1953.

m

W. Mahieu, Uw tuin gezond, Jabbeke, s.d.

n

Coniferen in onze tuinen, Brussel, 1972, met uitklapbaar plantschema.

a

Afschriften van bescheiden inzake landbouw in Koekelare uit het RAB.
vorm: map
periode: 1817-1850

b

Landbouwtelling in Koekelare (1965). Resultaat van een landbouwtelling bij Theophiel Vannieuwkerke (1937):
1 ha 32 a; één varken.
vorm: 2 stukken
periode: 1937-1965

3/

c A. Van Overstraeten, L. Versnick, Practische aanschouwelijke en proefondervindelijke lessen van
landbouwkunde, Gent, 1914.
d

P. Wauters, C. Van Damme, L. Versnick, Grondbeginselen van veeteelt, Gent, 1909.

e

P. Wauters, H. Van De Velde, L. Versnick, Grondbeginselen van land- en hofbouwkunde, Gent, 1908.

f

E. Vliebergh, Oogslag op de geschiedenis van den Vlaamschen boerenstand, de boeren en de
maatschappelijke zaak. Eene verhandeling over het heropbeuren van den boerenstand, Eernegem, 1893.

g

C. Maréchal, L’Incubation artificielle et le matériel d’aviculture, Brussel, s.d. (2e druk); behoorde toe aan de
‘Hoenderbond Loon naar Werken’; lid Jos Hosten.

h

V. Pulinckx-Eeman, Les races de poules par l’image, Brussel, 19222; behoorde toe: zie 3 g.

i

Veiling van vague percelen maaigras in Moere door Jacques Mergaert, stokhouder in Gistel, met uitgebreide
voorwaarden en koopvereisten en een lijst van mogelijke kopers.
vorm: 1 stuk
periode: 18/1/1763
opmerking: gift van Luc Masureel, fotocopie van 2 bladzijden.
Noot: de maand is gegokt op basis van zichtbare letter J., kan ook juni of juli zijn; Jacques sterft in november.

j

Bericht van stockhouder Damiaen De Dyckere, dat hij 17 gulden ontving van vrouwe Crousilles voor Pieter
Devroe voor de verkoop van een eiken boom, verkocht op een venditie te voordele van de kerk.
vorm: 1 stuk
periode: 20/2/1528
opmerking: gift van Luc Masureel.

k

Baljuw Marcelin van Leke bezegelt de overdracht van twee lenen uit de heerlijkheid van Adriaan De Cu, die
hij houdt van Joos Van Halewin, schildknaap Vande Capelle. Het eerste leen bekomt hij uit de heerlijkheid
Koekelare, Ichtegem, Eernegem en Aartrijke naar aanleiding van het overlijden van zijn vrouw en het tweede
is een uit de 29 manschepen van Bovekerke naar aanleiding van het overlijden van zijn schoonbroer Antoon
Van Halewin. Bij deze wisseling worden camerlincksgeld en de jaarlijkse verplichtingen (vier schellingen 9
penningen par., 4 capoenen en een paar schapenhandschoenen) geleverd.
vorm: 1 stuk
periode: 1/2/1424
opmerking: gift van Luc Masureel; perkament; zegel ontbreekt.

l

Regeling getroffen door ridder Anthoine Delrio en Charles Blomme, schepenen van het Land vanden Vrije,
inzake de vererving van goederen van de echtelingen Cornelia Huughe en A…t Uncg (?): een leen van 20
gemeten in Ramskapelle, dat aangekocht werd met de verkoop van een hofstedeke en 2 lijnen land in Zarren,
een brouwerij met huis, stallingen, herberg De Drie Conynghen en het brouwalaam in Izegem en twee huisjes
in Nieuwpoort, dit naar aanleiding van hun echtscheiding.
vorm: 1 stuk (boekje)
periode: 2/11/1641
opmerking: gift van Luc Masureel; perkament; zegel ontbreekt.

m

Akte verkoop voor Jan Deschrijvere, notaris in Brugge, aan Pieter Ous(s)aer(t) van een uitgebrande hofstee
met 47 gemeten 1 lijn 1 roede land (verhoogd met 6 gemeten na de hermeting door landmeter Jacques
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Mergaertjr) in Koekelare, eigendom van Eleonora Triest, douairière Joseph Keingiaert, heer van Lembeke, en
van zijn dochter Marie, begijn in Brugge, met verplichtingen aan het Oosthof.
vorm: 1 stuk
periode: 30/5/1747
opmerking: gift van Luc Masureel; kopie.

n

Roeland De Corte, voogd van Franchyne, dochter van Joos De Wulf (?) bij Joosyne Sgrauen, die als leen van
ridder Jooris de Montmorency een strook grond van 6 gemeten en 50 roeden ten zuiden van de kerk van
Bovekerke, nl. het Coolveld, houdt, bezegelt een akte van overdracht ten overstaan van Claude (naam
onleesbaar), baljuw in dienst van de ridder, waarin hij de heerlijke verplichtingen (beste vrome,
camerlingsgeld, 10e penning) opneemt, nodig bij een verkoop of een overerving.
vorm: 1 stuk
periode: 25/8/1577
opmerking: gift van Luc Masureel; perkament; zegel ontbreekt.

o

Magazijnregister van tabakkerver Gustaaf D’Haene, De Mokker
inliggend arbeidsaangiften van de aanvang van het tabakkerven van D’Haene Gustaaf, Asstraat 12 De
Mokker
vorm: register
periode: 1951-1967
opmerking: gift Christel D’Haene

4/

5/

6/

a

Bulletin horticole, agricole et apicole , jg. 24, 25, 27-30 en De Tuinbode. Maandschrift ter behartiging der
Vakbelangen van de Vlaamsche Tuinbouwers, Hoveniers en Landgebruikers, jg. 8 en Nieuwe Reeks.
Halfmaandelijksch Tijdschrift , jg. 8-11.
vorm: ingebonden jaargangen
periode: 1906-1912
.

b

Wegcode en verkeersbelastingen in hunne toepassingen op de landbouw, brochure uitgegeven door Bank van
de Societé Génerale de Belgique
vorm: 1 stuk
periode: 1959

c

Polderbelasting, wateringen een informatief krantenknipsel
vorm: 1 stuk
periode: 2019

a

Grootboek tot aanteekening der aankoopen nr. 2 van de landbouwersbond van Couckelaere (in potlood op
titelblad: gesticht 14 sep. 1892 – wettig herkend 21 juni 1901). Het boek start met aangevoerde lading nr. 201
– 24/09/1906. Na 15 juli 1914 tot 8 oktober 1919 geen aankopen. Afgesloten op 28 januari 1931.
vorm: kasregister
periode: 1906-1931

b

Kasboek van de Koekelaarse Boerengilde: leveringen van De Belgische Boerenbond aan landbouwers in
Koekelare.
vorm: kasboek
periode: 1931-1941

c

Dagboek van ontvangsten en uitgaven van de Landbouwersbond in Koekelare (binnenin geschreven : mei
1898 -31 dec. 1902 voorzitter Henri Proot was ook schatbewaarder, daarna was hij uitsluitend voorzitter).
vorm: kasboek
periode: 1903-1921

a

Kasboek met leveringen van De Belgische Boerenbond aan landbouwers in Koekelare; achteraan ledenlijst
met corporatienummers.
vorm: kasboek
periode: 1940-1943

b

Kasboek van de aankoopafdeling en van de culturele vereniging van de lokale Boerengilde.
vorm: kasboek
periode: 1947-1975

c

Kladwerk van een biografische schets van veeteler Firmin Willaert; met documenten over veeteelt in
Koekelare.
vorm: 4 stukken
periode: 1914-1960

d

Briefwisseling van baron M. Pecsteen-de Vrière over de hofstee ‘Zoetendaele’ met zijn pachter Maurice
Vandooren-Lingier.
vorm: 3 stukken
periode: 1961
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e

Beschrijving van het Marelputhof / Koekelare – Moervijverweg (L. Inghelbrecht, Het Marelputhof te
Koekelare Ter Linde, met kadastergegevens).
vorm: één stuk
periode: 2005

f

A. Denecker, Verslag der hoeve Jagershof Koekelare, Gent, 1933, 78 p. + plattegrond, studie van het bedrijf.
vorm: map
periode: 1933

g

Proces-verbaal van een bomenverkoop ten voordele van de gemeente Koekelare (akte verleden voor Joseph
Van Sieleghem, notaris in Koekelare)
vorm: akte
periode: 24 maart 1818

h

Brochure De vergoeding der oorlogsschade, Leuven, 1919, 48 p. (uitgave Belgischen Boerenbond).
vorm: brochure
periode: 1919

i

Documenten inzake leveringen tijdens de Tweede Wereldoorlog o.m. met lijsten van landbouwers.
vorm: map
periode: 1940-1945

j

Werkingsdocumenten van De Belgische Boerenbond, Boerengilde of Landelijke Gilde Koekelare
(bestuurslijst, uitnodigingen).
vorm: map
periode: 1933-2005
opmerking: sommige uitnodigingen in samenwerking met KVLV.

k

Vleeskeuring (zwijn, kalf, koe, os, vaars, schaap, lam, geit) door de veeartsen De Zutter en Holvoet.
vorm: 1 stuk
periode: 1938-1939

l

Lijsten met duivenmelkers in Koekelare; agenda met afstanden van losplaatsen in Frankrijk tot in Koekelare.
Duivenkaart schaal 1/1milj. met aanduiding van losplaatsen in Frankrijk en Spanje.
vorm: 4 stukken
periode: 1923-1992

m

Uitnodiging tot ABS-bal.
vorm: 2 stukken

periode: 1979

n

Uitnodigingen van het Verbond van Geitenkweeksyndicaten (arrondissement Diksmuide-NieuwpoortVeurne).
vorm: 2 stukken
periode: 1928

o

Register voor de verleende machtigingen voor het houden van reisduiven te Bovekerke (1933-1970); aan te
vragen bij de Rijkswacht i.v.m. de militaire veiligheidsmaatregelen.
vorm: 1 register
periode: 1933-1970

p

Stamregister tot inschrijving der machtigingsaanvragen en der verleende machtigingen aangaande het houden
van reisduiven te Zande (1926-1968); aan te vragen bij de Rijkswacht i.v.m. de militaire veiligheidsmaatregelen.
vorm: 1 register
periode: 1926-1968

q

Register tot het inschrijven der verleende machtigingen tot het opstellen van duivenhokken in Koekelare
(1945-1985); art. 6 der wet van 24 juli 1923.
vorm: 1 register
periode: 1945-1985
opmerking: deel 1 (nrs. 1 tot 500) niet aanwezig.

r

Reglement van de Hoveniersbond ‘Werk Veredelt’ met samenstelling van het bestuur.
vorm: 1 stuk
periode: 1932

s

Verklaringen aangaande pachtcontracten, houtverkopingen, wegherstellingen, boomaanplantingen (zilverberk
en els), leveringen van jonge bomen in Reninge, arbeidsvergoedingen aan boswachter Pieter Timmerman en
zijn gezellen en gemeentetaksen door Pieter Mergaert, ontvanger voor de goederen van madame Brancas
d’Arenberg in Koekelare.
vorm: pak
periode: 1790-1804
opmerking: kopie uit ACA / Edingen, C 3.
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t

Vergunningen voor vervoer, slachten en verkoop van inlandse landbouwproducten (graan, aardappelen,
tabak, varkens) vanwege de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie (NLVC) voor de periode
1940-1945; lidmaatschapskaarten van de Nationale Boerencorporatie; nota’s van leveringen en
teeltplannen, alles op naam van Theophiel Vannieuwkerke; rekeningen die hij betaalde voor chemische
meststoffen en kolen,. Soortgelijke documenten voor het ministerie van Ravitaillement vanaf 1945 tot
1948.
vorm: pak
periode: 1940-1948
opmerking: gift van Christel D’Haene.

u

Hoevebrand te Koekelare op 28 november 1938 om 22.30 u. Dossier nopens de hoevebrand op de hoeve van
Karel Delfoo, huurder Camiel Van Leene. Onderzoek naar de schuldigen en hun veroordeling. Verslag aan
ons overgemaakt door Achiel Defloo, Fazantenlaan 47 te 8210 Zedelgem.
vorm: map
periode: 1938
Pachtcontract met voorwaarden vanwege eigenaar Engelbert Deschietere, heer van Kaprijke, wonend in Gent,
voor een hofstede in Koekelare van 61 gemeten 2 lijnen 90 roeden aan Louis Dereepere, landbouwer in
Koekelare, voor zes jaar vanaf Bavo 1820.
vorm: akte
periode:9/11/1821
opmerking: gift Jan Dereeper.

v

w

x

7/

Gedrukte protestbrief van Ieperse landbouwer tegen de Boerenbond en voorzitter mgr. Luytgaerens na de
crach van de Middenkredietkas (1929).
Vorm: 1 stuk
periode: 1929
Verslagboek boerengilde Zande; 1973-1975 secretaris Depreitere M. 1975-1978 secretaris Tratsaert G.
vorm: 1 stuk
periode: 1973-1978

a

Verslag- en werkingsboeken Boerinnengilde. Kopieën van verslagen die naar Leuven werden gestuurd:
1. (11/06/1933 – 27/12/1937) verslagen van Maria Sys; (02/02/1950-20/05/1952) verslagen van Maria
Hendryckx;
2. (11/06/1933 – 13/01/1939) briefwisseling van Maria Sys;
3. (27/12/1944 – 02/02/1949) verslagen van Jeanne Vandewalle;
4. (30/11/1955 – 13/12/1959) verslagen van Maria Hendryckx (met uitnodiging aan de leden);
5. (02/05/1955 – 14/05/1956) briefwisseling van Maria Hendryckx (met bericht van 24/02/1957);
6. (17/10/1957 – 30/04/1961) idem (met uitnodiging voor de feestvergadering: het 100e lid van de gilde);
7. (01/05/1957 – 10/07/1961) idem;
8. (26/10/1960 - ) verslagen van Maria Hendryckx (met verslag over de viering van het 25-jarig bestaan en
een getypt scenario voor een ‘revue ‘ van 25 (of 35) voorbije jaren).
vorm: 8 schriften
periode: 1933-1961
opmerking: Boerinnengilde Koekelare: 1e versie 1912; heroprichting 30 november 1924; 2e heroprichting op
14 mei 1933. Zie ook krantenknipsels, Beeldbank. Publicatie: J. Heus, BVB/KLJ Koekelare. Een kroniek
(1927-2002), Koekelare, 2003.

b

Kasboeken KVLV.
vorm: 2 registers

periode: 1950 -1970

c

Liederenboek Als moeder zong, Leuven, s.d., 84 p.
vorm: brochure
periode: ?

d

Bundel documenten over de werking van KVLV-Koekelare en -Zande (lijst bestuursleden, uitnodigingen).
vorm: map
periode: 1976 -1983

d

Bundel bescheiden over de werking KVLV (programma, uitnodigingen, rekeningen, viering 50-jarig bestaan,
met verslag en historiek) en viering Lucie Seys (met levensschets).
vorm: map
periode: 1983 -1985
opmerking: medaille 50 jaar K.V.L.V. Koekelare 1933-1983 in etui.

e

Bundel bescheiden over de werking KVLV (uitnodigingen, ledenlijsten, rekeningen; met Jubelnummer Bij de
haard : historiek van de Boerinnenbond - K.V.L.V. t. g.v. het 75-jarig bestaan (1986).
vorm: map
periode: 1985 -1988

f

Bundel bescheiden over de werking KVLV (programma’s, uitnodigingen, verslagen, ledenlijsten,
rekeningen).
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vorm: map

8/

periode: 1988 -1991

g

Bundel bescheiden over de werking KVLV (programma’s, uitnodigingen, verslagen, ledenlijsten, rekeningen.
met nummer van Eigen aard, jg. 81, nr. 6)
vorm: map
periode: 1992 -1993

h

Uitnodigingen van de KVLV, afdelingen Zande en Bovekerke.
vorm: map
periode: 1979 -1982

i

Verslag over de stichting (1930) en de werking van KVLV (Boerinnenbond) in Bovekerke.
vorm : 1 stuk
periode : 1980

a

Bundel bescheiden over de werking KVLV (programma’s, uitnodigingen, verslagen, ledenlijsten, rekeningen.
vorm: map
periode: 1994-1997

b

Bundel bescheiden over de werking KVLV (programma’s, uitnodigingen, verslagen, ledenlijsten, rekeningen;
met misboekje “Bedevaart Oostakker 6 juni 2012”).
vorm: map
periode: 1998-2001

c

Oproep tot deelname aan de bestuursverkiezing van de herstichte Boerinnenbond (lijst met kandidaten).
vorm: 1 stuk
periode: 1933

d

Journaal August Plaisier (1902-1909); krantenknipsels over de Arenbergs tijdens en na de Eerste
Wereldoorlog; model van weekblad Le journal des villages, waarop A. Plaisier een abonnement had, betaald
door Arenberg.
vorm: pak
periode: 1891-1909
opmerking: kopie

e

Kwitantie voor driejaarlijkse rente van Jacob Aernout (Ichtegem) ten gunste van de prinses van Izegem voor
4 gemeten 2 lijnen 50 roeden leenlaatgrond (Zuidhof) afgeleverd door ontvanger Pieter Mergaert.
vorm: 1 stuk
periode: 1755
opmerking: kopie (origineel bij notaris G. Masureel).

f

Brief aan Helena Weyts (weduwe Philippe Verhaege) uit Aartrijke vanwege P. Mergaert betreffende een
getuigenis over een bomenverkoop in Eernegem.
vorm: 1 stuk
periode: 1777
opmerking: kopie (origineel notaris G. Masureel).

g

Collectie brieven betreffende het goederenbeheer van Arenberg in Koekelare (van rentmeester L. Van
Sieleghem aan burgemeester R. Desnick, van de secretaris van de prins, van V. Pigeolet, aan rentmeester H.
Christiaen, van August Colmant, rentmeester van het Arenbergdomein in Halle, aan rentmeester H.
Christiaen).
vorm : 4 stukken
periode : 1864-1901
opmerking : kopie.

h

Bundel documenten van en over de boswachtersfamilie Plaisier in Koekelare (volmacht voor bos- en
veldwachteractiviteiten van Pieter Plaisier; bewijs van goed zedelijk gedrag van dezelfde; brief van
rentmeester H. Christiaen waarin hij het overlijden van prins Karel van Arenberg meldt; betekeningen
van vonnissen aan Pieter Plaisier en zijn echtgenote door deurwaarder François Laridon/Torhout; gedicht
naar aanleiding van een huwelijk; uittreksel uit het trouwboekje van Pieter Plaisier; deelnemingsbericht bij
het overlijden van ridder Wauters de Vroenhove; opdracht om op het land van de hofstede van
Gaet-Toortelboom de grachten te reinigen en percelen te draineren; rekening van Maurice Roseeuw voor het
rouwdrukwerk bij de begrafenis van August Plaisier; lijst met werken aanwezig in de bibliotheek van
August Plaisier).
vorm : map
periode : 1863-1931
opmerking : meestal kopieën, originelen bij kleindochter Cecile Plaisier; publicatie: J. Heus, De Plaisiers,
een boswachterstraditie met stijl, JBS 2000, p. 126-156.

i

Bundel documenten in verband met de gesekwestreerde gronden van de prins van Arenberg in Koekelare
(verslagen en briefwisseling van de inspecteur van Waters en Bossen/ Gent en de hoofdboswachter/ Brugge
over de toestand van het bezit, de herbebossing, de verpachting en de inning, het aanplanten van Corsicaanse
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den , de akte van restitutie van het aangeslagen bezit aan de erfgenaam van Arenberg en de herziening van de
akte).
vorm : map
periode : 1923-1939
opmerking : overwegend kopieën, originelen in archief van Bos en Groen; met verslag van J. Jonckheere,
ingenieur bij Waters en Bossen, over het staatsbos in Koekelare en een anonieme tekst over de pinus negra.
9/

a

Compte général domaine de Couckelaere fait et rendu à son Altesse Sérenissime Monseigneur Charles
Prince et Duc d’Arenberg.
vorm : grootboeken
periode: 1864-1868; 1870-1882
opmerking: in alle delen zit een lijst met opmerkingen, gewoonlijk met een begeleidende brief van de
hoofdboekhouder V.Pigeolet, vanaf 1867 van Delvigne. In 1872 zit een alfabetische lijst met pachters; in
1870 een lijst met de verschuldigde pachten.

b

Compte général domaine de Couckelaere fait et rendu à son Altesse Sérenissime Monseigneur Charles
Prince et Duc d’Arenberg (vanaf 1895 à madame la Princesse Charles d’Arenberg).
vorm : grootboek
periode: 1884-1899; 1901-1908;1910-1912; 1914-1918.
opmerking: in diverse grootboeken zitten opmerkingen van V. Pigeolet, de hoofdboekhouder ( 1877, 1878,
1879, 1880, 1881, 1897); de rekeningen tijdens de oorlog zijn fragmentair en bestaan uit enkele losse bladen
per jaar. Voor het jaar 1912 (kopie) zijn tussen bladzijde 71 en 72 twee geschreven bladen met origineel
balansoverzicht gevoegd.

c

Staten betreffende de inkomsten en de uitgaven van de goederen van de maarschalk en prins van Izegem
(heer van Koekelare) in Vlaanderen, Brabant, Namen en Henegouwen bij het overlijden van zijn echtgenote
in 1719 en van bomenverkoop tussen 15/04/1720 en 1757.
vorm : map
periode : 1719-1757
opmerking : kopie

10/ a

Landbouwtelling in het 1e en 2e kanton Torhout (Kortemark, Lichtervelde, Handzame, Torhout, Koekelare,
Ruddervoorde, Ichtegem, Aartrijke) inzake het grondgebruik en gebouwen, telkens per klasse (1835); met
briefwisseling van het gemeentebestuur inzake het aantal lokale vervoermiddelen, de aanstelling van tellers
en het aantal paarden, runderen en schapen.
vorm : 4 stukken
periode: 1835-1848

b

Lijsten met gepresteerde werkuren en de lonen van dagloners aan het werk in de bossen van het domein van
Arenberg.
vorm : register
periode: 1893-1901

c

Lijsten met boomverkopingen uit het Arenbergdomein in Koekelare.
vorm : 4 stukken
periode: 1837-1850

d

Brief van L. van Sieleghem, rentmeester van de hertog van Arenberg, aan de burgemeester van Koekelare,
waarin hij om inlichtingen over een dagloner (Mokker) vraagt alvorens hem als werkkracht te aanvaarden.
vorm : 1 stuk
periode: 1864

e

J. Jonckheere, Het staatsbos van Koekelare, s.l., s.d..
vorm : map
periode: 1971
opmerking: kopie

f

Belgische sproeikalender voor fruit-, groente- en bloementeelt: bijlage januari 1947 van Cultuur en Handel,
vakblad voor Land- en Tuinbouw en Kleinveeteelt, Brussel.
vorm: 1 stuk
periode: 1947

g

Uitnodiging tot Open Tuinen (F. Devreker/A. Meersseman)
vorm : 1 stuk
periode: 2008

h

Schrift met berekeningen van ‘mestprysie’ voor landbouwers in Koekelare opgesteld door R. De Snick.
vorm: 1 stuk
periode: 1850-1851
opmerking: kopie, origineel C. Christiaen; zie ook 03B-01K/8c , 05L-01K/7a & 16A-01K/15q.

i

Bundel documenten betreffende het “Paardenfeest” op Sacramentsdag in Koekelare.
vorm: 3 stukken
periode: 1923-1926
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opmerking: met brief van het schepencollege over het ‘Jaerlijksche peerdenfeest te Couckelaere’ op zondag
27 juny 1886 (brief van 19 juny 1886).
j

Lijst met landbouwers die tijdens de Eerste Wereldoorlog graan en paarden leverden in Koekelare.
vorm: zelfgemaakte katern
periode: 1915-1918?

k

Affiche van de gemeente Koekelare betreffende maatregelen om een epidemie van mond- en klauwzeer in te
perken en een bericht over de verdelging van de runderhorzellarven.
vorm: 2 stukken
periode:192?-1930
opmerking: de datum en de naam van een eventueel getroffen landbouwer zijn niet ingevuld; op de
achterzijde een lijst met miliciens(?), geboren in 1894 en 1895.

l

Bundel kopies betreffende de “Peerdefeeste” in Koekelare; vooral modellen voor affiches ten gerieve van de
drukker en geschreven mededelingen voor de lokale landbouwers die paarden wilden verkopen. Reclamebrochure van een vuurwerkverkoper.
vorm: map
periode: 1885-1899

m

Bundel kopies uit De Westvlaamsche Landbouwer met de statuten van het “Kweeksyndikaat van
Couckelaere”, artikelen van landbouwleraar Hector Defoort, vooral over de uitlezing van granen en
aardappelen, met gegevens over het stichten van de Uitlezersbond Koekelare/Ichtegem en het proefstation
van het “Verbond der Uitlezersbonden van West-Vlaanderen”, uitslagen van een aardappelproefteelt. Een
uitnodiging van de “Eigenaars- en Landbouwersbond Brugge”.
vorm: map
periode: 1896-1912
opmerking: zie ook 13C-06K/ 23 o.

n

Verslagboek van de vergaderingen van de Coöperatieve stierhouderij Koekelare-Ichtegem opgemaakt door
Roger Crevits, secretaris-schatbewaarder.
vorm: 5 stukken
periode: 1949-1970

o

Verslagboek van de vergaderingen van de Veehoudersbond Koekelare-Ichtegem opgemaakt door Roger
Crevits, secretaris-schatbewaarder.
vorm: 6 stukken
periode: 1942-1960
bijgevoegd: Statuten van de Veehoudersbond en van de Coöperatieve Stierhouderij van Koekelare-Ichtegem

p Bundel documenten met betrekking tot de ingerichte veeprijskampen van het Rood-Westvlaams ras, alsook
van het Zwartbont ras; ingericht te Koekelare olv. Roger Crevits, secretaris-penningmeester.
vorm: map
periode: 1950-1959
q Bundel documenten met betrekking tot de ingerichte veeprijskampen van het Rood-Westvlaams ras, alsook
van het Zwartbont ras; ingericht te Koekelare olv. Roger Crevits, secretaris-penningmeester.
vorm: map
periode: 1960-1969
r documenten in verband met inrichting veeprijskamp Rood-Westvlaams ras, en Zwartbont;
vorm: 2 stukken
periode: 1975-1977
11/ a
Fonds Osaer : systematische en chronologische herschikking en schoning van een bundel documenten
behorende tot de familie van Karel Osaer, gewezen burgemeester van Zande en pachter van jonker Joos de ter
Beerst.
Bundel losse bladen met fragmenten van stambomen, gegevens over sterfhuizen en eigendommen
in relatie tot de familie Joos-Imbert. Pogingen om het eigendomsspoor van vette weiden in Zevekote te
volgen en het koppelen aan een hofstee in Zande (vanaf 1644), en aan een grote en kleine hofstee (vanaf
1735).
vorm : katern met losse stukken
periode : 1644 – 1735
b

Verbeterde legger met 35 artikelen (55-2-62 roeden), deel van de heerlijkheid en baronie Guysen in Zande,
toebehorend aan jonker Joos Wouters, gekocht van de erfgenamen van Jacques Van Hille, opgesteld door de
landmeters Simon Mus en Jan Van Callenberghe.
vorm: ingenaaide perkamenten katern
periode: 1644-1645

c

Koopakte geregistreerd op 29 juli 1693 voor burgemeester en schepenen van de stad Nieuwpoort: de
echtgenoten Andries Floor verkochten aan Pieter Huysseune voor £ 50 Vlaams courant een huis met 0-7-0
roeden weiland en boomgaard in Zande, noordoost van de kerk, afhankelijk van de heerlijkheid en baronie
Guysen, gepacht door Andries Lagrouw. Griffier: J. Beernaert.
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vorm: ingenaaide perkamenten katern
periode: 1693
opmerking: zegellint zonder zegel; Karel Breemersch en Karel Huysseune waren toen schepenen in Zande.
d

Koopakte geregistreerd op 20 augustus 1696 voor burgemeester en schepenen van destad Diksmuide: de
echtgenoten Jacques Clays de oude en Marie de Fyne (2 e huwelijk) verkochten aan Pieter Huysseune voor £
36 Vlaams groot 4-0-0 roeden land met droge en groene kateil, verspreid over twee delen, in Zande,
afhankelijk van de heerlijkheid en de baronie Guysen, noordoost van de kerk niet ver van de molen. Het was
een erfdeel van Catherina De Vos, moeder van Jacques Clays de Jonge (1e huwelijk). Griffier J. Beernaert.
vorm: ingenaaide perkamenten katern
periode: 1696
opmerking: zegellint zonder zegel, op de achterzijde wordt als grootte voor land en boomgaard 4-1-16 roeden
vermeld; baljuw en crickhouder van de baronie Guysen was François Hecy; schepenen van de baronie waren
Joos Hamms en Frederik De Deyster.

e

Legger (na nieuwe opmeting) met 10 artikelen van een behuisde hofstede van 46-0-59 roeden land ( nieuwe
meting 45-2-80 roeden), gepacht door François Huysseune in Zande, noordoost van de kerk, in de Watering
van Gistel begin 2 & 3, afhankelijk van de heerlijkheid en de baronie van Guysen, op verzoek van eigenaar
Pieter Huysseune en opgesteld door Pieter Maryssael.
vorm genaaide katern op gezegeld papier
periode: 1710

f

Verkoopakte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid en de baronie Guysen: de kinderen van
Gilles van der Stelt en Anne Wouters, Karel de Gheldere en Marie van der Stelt, Charles Wouters, Ignace
Decrits en Catharine Wouters, Anne-Marie De Raed verkochten op 11 juli 1710 aan Pieter Huysseune een
behuisde hofstede in Zande (46-0-59 roeden) voor £ 27-9-3.
vorm: katern van gezegeld papier met perkamenten rug
periode:1710
opmerking: twee perkamenten zegelstaarten, erin losse papieren zegel.

g

Verkoopakte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid en de baronie Guysen: Guido en Frans
Moentack, Leonard Arents en Caroline Moentack kochten op 7 juli 1735 van de kinderen van Pieter
Huysseune en Laurence Van Nauwen een grote hofstede in Zande (46-0-59 roeden) voor £ 831-10-9
wisselgeld en een kleine hofstede (6-2-59 roeden) voor £ 206 wisselgeld.
vorm: katern met 1 blad gezegeld papier en de rest in perkament
periode: 1735
opmerking: perkamenten schutblad; 2 perkamenten zegelstaarten zonder zegels; vermelding dat in 1684 de
hofstede door Franse soldaten in brand werd gestoken.

h

Rentebrief (27/8/1713- 7/4/1735) van £ 316-13-4 wisselgeld verleden voor baljuw en schepenen van de
heerlijkheid en de baronie Guysen ten laste van Laurence Van Nauwen, overleden echtgenote van Pieter
Oudaert en weduwe in eerste huwelijk van Pieter Huysseune, verkocht ten voordele van de minderjarige
kinderen van Frans Michiels en gehypothekeerd op de hofstede in Zande op 30 juli 1735. Aflossing van een
rente van £ 63-4-0 Vlaams courant + 4 jaar interest £ 2-15-4 Vlaams courant.
vorm: katern van gezegeld papier
periode: 1735
opmerking: met papieren zegel aan perkamenten zegelstaart.

i

Kwitantie van verkoop door Ferdinand De Ruytter op 10 december 1742 van een perceel in Zande (1-0-75
roeden) voor £ 10 wisselgeld.
Notitie van jonker Frans Joos-Imbert: partij land onbekend.
vorm: 1 blad papier
periode: 1742

j

Akte van prysie opgesteld in januari 1745 door landmeter Pieter Maryssael naar aanleiding van een
goederenverdeling in de familie Moentack (Guido, kanunnik aan de Sint-Donaaskathedraal, Frans en MarieAnne de Beert, Leonard Arents en Caroline Moentack). De hofsteden in Zande ter waarde van £ 139-16—7
wisselgeld toegewezen aan Leonard Arents.
vorm: papieren katern
periode:1744-1745
opmerking: met strook waarop beschrijvingen in potlood van beide hofsteden; met getypte transcriptie.

k

Denombrement van de goederen van de drie kinderen Moentack naar aanleiding van het overlijden van
Caroline Moentack op 1 april 1745. Met een specificatie (26 juli 1745) voor kavel A toekomend aan de
advocaat Arents, weduwnaar van Caroline Moentack.
vorm: papieren katern en één blad
periode: 1745
opmerking: met overzicht van de bezittingen Moentack volgens de omloper Watering Gistel West in
Westkerke, Moere, Koekelare, Zande, Zevekote en Sint-Pieterskapelle.
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l

Uittreksel uit het ‘handboek’ van advocaat Leonard Arents na de eigendomsverdeling (26 juli 1745):
beschrijving van de vermelde hofsteden en een perceel van F. De Ruytter. Onderaan notitie: perceel van
Deruytter is een ‘errreure’.
vorm: 1 blad
periode:1745
opmerking: de grote hofstede wordt ‘speelgoed‘(hof van plaisance) genoemd.

m

Twee exemplaren van een verbeterde legger (45 artikels) na een nieuwe opmeting van de twee hofsteden met
de bijhorende grond door landmeter Ferdinand Marissael in oktober en november 1755 op verzoek van Jacob
Knock, landbouwer van Zande, naar aanleiding van een proces door hem ingespannen tegen advocaat
Leonard Arents omwille van de pacht.
vorm: katern van gezegeld papier
periode: 1755

n

Opmetingsakte (15 maart 1756) op verzoek van de religieuze Marie Duchatelez (Brugge) van haar goederen
in Zande, grenzend aan die van Leonard Arents.
vorm: 1 gezegeld blad
periode: 1756

o

Uittreksel uit het register van de familie Arents, waarbij kavel C met de hofsteden in Zande op 28 maart 1760
bij lot aan Therese Arents toegewezen wordt.
vorm: 1 blad papier
periode: 1760
opmerking: geen vermelding meer van perceel De Ruytter.

p

Pachtbrief op 5 april 1765 afgeleverd door raadspensionaris Filip Salens en Therese Arents aan Jan-Baptist
De Ruyttere van Zevekote voor de hofsteden in Zande tegen £ 50-0-0 per jaar.
vorm: gezegeld papier
periode1765-1766

q

Kwitantie voor de aflossing door Filip Salens van interest op een rente, geplaatst op de vermelde hofsteden in
Zande.
vorm: 1 blad
periode: 1765

r

Klacht tegen pachter Jan-Baptist De Ruyttere door advocaat Arents wegens het verzuimen van het onderhoud
met vlechtwerk van de wal en het kappen van fruitbomen zonder toestemming van de eigenaar.
vorm: gezegeld papier
periode: 1774

s

Kwitantie van betaalde interest op een grondrente (hofsteden Zande) betaald door kanunnik-aartsdiaken
Donaat Arents aan Frans Pierre Joos.
vorm: 1 blad
periode: 1764-1774

t

Rekening (in dubbel) van Jan De Cock, meester-metselaar, om de hofsteden in Zande van Frans Pieter Joos,
gehuwd met Therese Arents, weduwe van Filip Salens, te betegelen en met pannen te bedekken.
vorm: 2 bladen met garen verbonden
periode: 1776

u

Overeenkomst na negen jaar juridische strijd tussen pachter Jacob De Knock en eigenaar-advocaat Frans
Pieter Joos.
vorm: dubbel blad papier
periode:1755-1776

v

Rekening ten laste van Jan-Baptist Deruyttere van 22 oktober 1779 ten gunste van Matthijs voor een perceel
(afhankelijk van de heerlijkheid Guysen) gebruikt door Jan Bryon. Notitie op de achterzijde: koop van het
perceel door Frans Joos van Jacob De Knock.
vorm: 1 blad papier
periode: 1779-1780

w

Pachtbrief voor 9 jaar vanaf Bavo voor de grote en kleine hofstede in Zande aan Michiel Roose voor de som
van £ 88-0-0 toegekend door Frans Pieter Joos.
vorm: katern van gezegeld papier
periode: 1791

x

Expeditie van een proces-verbaal betreffende de verkoop van 88a 47ca zaailand in Zande door Alexander
Strubbe en Marie Raeke aan jonker Frans Joos-Imbert (Brugge), verleden voor notaris Jan-Baptist De
Brouwer in Gistel.
vorm: katern gezegeld papier
periode: 1811
opmerking: met nota van de notaris.

y

Proces-verbaal van toewijzing van het eerste lot met acht percelen uit een openbare verkoop (erfenis van
Marie Arents, weduwe van Jacques Kieldonck), zaai- en weiland in Zande en Zevekote (o.m. Swaenenbilck)
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aan rentenier grootgrondbezitter jonker Frans Joos-Imbert (Brugge), verleden voor notaris Vanderhofstadt in
Brugge.
vorm: katern gezegeld papier
periode: 1813-1816
opmerking: met kadastrale schets en kwijting voor het opstellen van een pachtbrief door meester
Vanderhofstadt voor de weduwe en kinderen Pieter Surmont (Zevekote) vanaf Bavo 1816 op verzoek van
Frans Joos op 5 juni 1813.
z

Grosse van een verkoop van 1ha 30a 20ca zaailand in Zande door brouwer Charles Van Severen-Lyebaert
(Brugge) aan rentenier jonker Frans Joos-Imbert (Brugge), verleden voor notaris Eugeen Hermans in Brugge.
vorm: katern gezegeld papier
periode:1801-1815
opmerking: met nota van notaris; bezit afkomstig van openbare verkoop van Nationaal Goed geveild door
notaris Donny van Oostende.

aa

Bundel bescheiden over uit pacht stellen: proces-verbaal van een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg
in Brugge betreffende drie jaar achterstallige pacht van Marie-Anne Pierloot, weduwe Jan Van de Pitte
(Zande) ten aanzien van jonker Frans Joos-Imbert voor een hofstede met zaai- en weilanden in Zande,
Zevekote en Slype. Proces-verbaal van inbeslagname van de goederen, vee en wagenharnas door deurwaarder
Filip Bulcke op verzoek van jonker Frans Joos-Imbert; rekening met achterstallen; project van procuratie;
aanklacht van de achterstallige betaling; ontvangstbewijs van vergoeding door Jan Van de Pitte voor het
openhouden van de gracht; inventaris van het sterfhuis van Jan Van de Pitte (+27/07/1822), opgesteld door
notaris Pieter De Busschere in Gistel.
vorm: 7 stukken
periode: 1820-1823

bb

Bundel pachtbescheiden: pachtbrief afgeleverd door jonker Frans Joos-Imbert aan pachter Pieter Logghe
(schoonzoon van weduwe Van de Pitte) betreffende een hofstede met zaai- en weiland in Zande en Zevekote;
afschrift van een verkoopakte van een perceel zaailand door jonker Frans Joos-Imbert aan jonker Charles
Imbert (broer van echtgenote Frans Joos) op de ommezijde cijnsrekeningen; brief van pachter Henri Osaer
(Zevekote) aan Joos de ter Beerst, rechter in Kortrijk, betreffende de pachtgoederen overgenomen van Pieter
Logghe; brief van Joos aan Henri Osaer over een foute pachtprijs.
vorm: 5 stukken
periode: 1820-1858

cc

Bundel notariële stukken: Verkoop door de weduwe en de kinderen Willem De Cock-Turgy aan
grondeigenaar Frans Joos-Imbert van zaailand in Zande verleden voor notaris Pieter De Busscher in Brugge,
met nota van de notaris; akte van openbare verkoop naar aanleiding van het overlijden van Willem De Cock
(Brugge) door zijn weduwe Brigitta Turgy, haar minderjarige kinderen Jan, Rosalie en Coleta en de voogd
Bruno De Souter (zilversmid Brugge) en haar meerderjarige kinderen Marie, Filip en Willem, waarvan de 9e
en de 10e koop met land in Zande toegewezen zijn aan Frans Leonard Joos-Imbert, verleden voor notaris
Pieter De Busschere in Brugge; met een hypotheekbewijs ten laste van Frans Joos; een akte verkoop van
zaailand in Zande en een deel van een hofstede in Zevekote door Jacques Winckelman en Marie Damarin
(erfenis Van Nauwen) aan jonker Frans Joos-Imbert; daarbij een lijstje met eigendommen toebehorend aan
Marie-Anne Van Ockerhoute en Edward de Crombrugghe.
vorm: map
periode: 1807-1828
opmerking: de 9e en 10e koop werden bij openbare verkoop van Nationaal Goed verworven en waren
voorheen bezit van de kerk van Zande; koop 9 liet Willem De Cock aankopen door landbouwer Michiel
Roose (Zande), die het goed aan hem verkocht; De Cock verpachtte het op 1 mei 1821 voor 25 jaar aan Karel
Vermeersch; koop 10 kocht De Cock zelf en hij verpachtte het voor 25 jaar aan Karel Sabbe. Documenten die
hierop betrekking hebben zijn apart bijgevoegd: akte openbare verkoop 1807; verkoopakten van Michiel
Roose; twee pachtcontracten; toewijzing door de registratie; kwitantie van de amortisatiekas.

dd

Twee brieven van de ontvanger van belastingen aan jonker Frans Joos-Imbert betreffende zijn grondbelasting
in Zande en Zevekote en twee uittreksels van de rol der grondbelastingen voor dezelfde eigendommen.
vorm: 4 stukken
periode: 1829-1832

ee

Bundel met notariële stukken: proces- verbaal van openbare verkoop van zaailand in Zande door de
erfgenamen Muuls (Gistel) (weduwe Jan-Baptist Lyebaert) toegewezen aan jonker Frans Joos-Imbert
verleden voor notaris Devolder in Eernegem; met nota van de notaris; aankoopakte van hetzelfde goed bij
openbare verkoop van Nationaal Goed (afkomstig van de kapelanie van Zevekote) aan brouwer Charles Van
Severen-Lyebaert; registratiebewijzen; bewijs van de hypotheekbewaarder.
vorm: 8 stukken
periode 1805-1832

ff

Onderhandse akte van ruilkoop van Cornelis Storme, molenaar in Zande, en jonker Frans Joos-Imbert
betreffende het perceel, waarop de molen stond.
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vorm: 1 stuk

periode: 1834

gg

Bundel met kadastrale overzichten van eigendommen in Zande toebehorend aan jonker Frans Joos-Imbert;
een concordantietabel met de omloper van de Watering van Gistel West; lijstjes met aangekochte goederen;
overzicht van gebieden behorend tot Watering Gistel West.
vorm: map
periode: 1820-1856

hh

Akte verkoop van zaailand in Zande door landbouwer Alexander Van Thuyne (Zevekote) aan jonker Frans
Joos-Imbert; met kwitantie van betaling door Frans Joos.
vorm: 2 stukken
periode: 1840

ii

Pachtcontract voor een hofstede met zaai- en weiland in Zande en Zevekote aan Pieter Logghe vanwege
jonker Frans Joos vanaf Bavo 1839.
vorm: 1 stuk
periode: 1839-1840

jj

Bundel documenten betreffende het opzeggen van het contract met Pieter Logghe en een nieuw contract met
Henri Osaer vanwege de eigenaar jonker Frans Joos (Brugge): diverse prisieën, deurwaardersexploot,
afrekeningen met beide pachters.
vorm: map
periode: 1847-1848

kk

De schepenen van ’t Land vanden Vrijen formuleren en bezegelen de pachtvoorwaarden voor de goederen
van de heer van Crousilles in Koekelare, zuidwest van de kerk op het Westveld, vooral over het onderhoud
van de houtwallen aan de rand der vijvers. De pacht van 61 pond 4 schellingen par. gaat jaarlijks in op SintMaartensdag en geldt voor 10 jaar, waarbij het eerste jaar van de nieuwe pachtreeks niet betaald hoeft te
worden. De hoofdpachter is Corneel Yweins en de twee ontvangers-pachters zijn Jan Vandermersch en
Corneel Joos.
vorm: 1 stuk
periode: 2/2/1539
opmerking: gift van Luc Masureel; perkament; zeven lussen voor zegels maar de zegels ontbreken.

12/ a

Landomwisseling (twee percelen, in Zande en Zevekote) tussen jonker Frans Leonard Joos en baron Edward
de Crombrugghe de Looringhe (Gent). Met overzichten van de eigendommen in Zande en Zevekote en de
grondbelasting ervan toebehorend aan de Crombrugghe in 1848 en met verklaringen van het kadaster over
eigendommen van de Crombrugghe en Joseph Vanheule.
vorm: 6 stukken
periode: 1845-1849

b

Kwitantie van Frans Joos ten bate van landmeter Decock voor het tekenen van een kadasterkaart met de
eigendommen van jonker Joos in Zande.
vorm: 1 stuk
periode:1847

c

Expeditie van akte verkoop van vijf percelen zaai- en weiland in Zande door het Bureel van Weldadigheid
van Gistel aan Frans Joos verleden voor notaris Theodoor Heyvaert in Gistel.
vorm: 2 stukken
periode:1853
opmerking: met afschrift van K.B. van 02/11/1853, waarin toelating tot verkoop.

d

Expeditie van akte verkoop van 2 percelen zaai- en weiland in Zande door het kerkbestuur van Zande aan
Frans Joos verleden voor notaris Theodoor Heyvaert in Gistel.
vorm: 3 stukken
periode: 1853-1854
opmerking: met afschrift van K.B. 18/11//1853, waarin toelating tot verkoop; kostennota van notaris.

e

Expeditie van akte verkoop van 2 percelen zaailand in Zande door het Armbestuur van Zande aan Frans Joos
verleden voor notaris Theodoor Heyvaert in Gistel.
vorm: 2 stukken
periode: 1853-1854
opmerking: met afschrift van K.B. van 17 oktober 1853, waarin toelating tot verkoop.

f

Bundel boomvendities in Zande ten voordele van Frans Joos.
vorm: 9 stukken
periode: 1761-1835
opmerking: met brief aan Salens, raadspensionaris, over boomvenditie in Zande.

g

Pachtcontract van een hofstede in Zande en een vette weide in Zevekote aan pachter Henri Osaer vanwege
eigenaar Frans Joos vanaf Bavo 1858.
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vorm: 5 stukken
periode: 1858-1867
opmerking: met kladversie, briefwisseling en een vernieuwing in 1867.
bijgevoegd : notitieboekje met losse stukken over de familie Osaer, bidprentjes; De Liefdadigheid (18941994), tijdschrift Sint-Antonius.
h

Bundel rekeningen voor werk aan de hofstede van pachter Karel Osaer.
vorm: map
periode: 1854-1873
opmerking: twee uittreksels uit het proces-verbaal van buurtwegenschouwing in Zande (Zandestraat
herdelven gracht door K. Osaer; Dweersstraat herstel van inpalming door K.Osaer).

i

Bundel documenten betreffende een grensgeschil van landerijen in Zande tussen Eugeen Joos en landbouwer
Jan Pleumis.
vorm: map
periode: 1864-1865

j

Jachtovereenkomsten om te jagen op de landerijen van Eugeen Joos in Zande en Zevekote met H. De Bruyn
en J. Van der Kun uit Koekelare.
vorm: 3 stukken
periode:1864-1870

k

Bundel documenten van grootgrondbezitter jonker Eugeen Joos de ter Beerst (Ukkel) en zijn cijnspachters
Karel Osaer en Karel Sabbe (pachtcontracten, verzekeringspolissen, brieven, rekeningen, kadastrale schets).
vorm: map
periode: 1858-1878

l

Expeditie van een akte van afstand betreffende een woonhuis in Zande van werkman en voormalige pachter
Karel Vermeersch op grond van jonker Eugeen Joos de ter Beerst (Ukkel), verleden voor notaris Hendrik
Boutens in Leffinge.
vorm: map
periode: 1820-1874
opmerking: met vier rekeningen, een pachtcontract met Willem De Cock (zie 05C-01K/11cc),
cijnsrekeningen en briefwisseling.

m

Bundel documenten in verband met de aanleg van een weg van Zande naar Zevekote en Sint-Pieterskapelle
door de eigendommen van jonker Eugeen Joos de ter Beerst.
vorm: map
periode: 1874-1879

n

Brieven van Pattyn, pastoor van Zande, en van de vicaris-generaal aan de familie Joos (Pittem) betreffende
giften voor een lokale, katholieke lagere school.
vorm: 3 stukken
periode 1879

o

Bundel documenten (rekeningen, brieven, tekeningen) betreffende het oprichten van zwijnenstallen bij de
hofstede van Karel Osaer.
vorm: map
periode: 1887-1891

p

Bundel documenten van pachters Karel en Henri Osaer en eigenaar Joos de ter Beerst.
vorm: map
periode: 1906-1911

q

Bedelbrief van H. D’hertoghe, pastoor van Zande, aan de familie Joos de ter Beerst in verband met het herstel
van de ingestorte parochiekerk.
vorm: 1 stuk
periode: 1910

r

Akte van ruil tussen goederen van Eugeen Joos de ter Beerst en die van mevrouw A. de Francqueville van
Caloen, verleden voor notaris Tiburce Proot in Brugge.
vorm: map
periode:1925-1926
opmerking: met brieven en kadasterschetsen.

s

Bundel jachtdocumenten (brieven, betalingsbewijzen en akten): overeenkomsten met brouwer Charles
Kelderman-Lamerant (Moere) en Georges Piers de Raveschoot (Koekelare) om te jagen op de landerijen in
Zande en Zevekote van de familie Joos de ter Beerst.
vorm: map
periode: 1921-1930

t

Bundel brieven en rekeningen betreffende herstelwerk aan de hofstede van pachtster weduwe Osaer vanwege
aannemer Kamiel Dehaemers (Gistel) en de dochter van Albert Joos.
vorm: map
periode: 1928-1929
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u

Bundel brieven betreffende het plaatsen van een hoogspanningsmast in Zande op grond van Albert Joos de ter
Beerst.
vorm: 6 stukken
periode: 1931-1935

v

Bundel brieven van de pachters August en André Osaer en hun eigenaars Albert, Pierre en Michel de ter
Beerst.
vorm: 6 stukken
periode: 1933-1963

w

Bundel losse documenten: kladversie van een procuratie voor Barbara Janseune, echtgenote van Jan
Vanderwoude en voor Tanneken Vanderwoude, dochter van Karel Hauspiet; kwitantie van de graaf van Croy,
baron van Maldegem en Guysen; overzicht verworven goederen 1735-1858 (door familie Joos?);
gemeentelijke stukken Zande (aanvraag tot inrichten maalderij en het houden van een slachterij (1935); prisie
van land aan de ‘calside’( niet gedateerd).
vorm: 6 stukken
periode: 1653-1935

x

Cursussen betreffende rundveeteelt (G. Lammerant); bemestingsleer (A. Denoo) en landbouweconomie
(L. Bockstaele), ingericht door de Provincie West-Vlaanderen.
vorm : pak
periode : ?

y

Heropening Houtlandhoeve : krantenknipsel De Weekbode; documenten Erfgoeddag Koekelare en
club van Belgische hoenders en dwerghoenders; Avicultura (tijdschrift voor kleinveeliefhebbers in Nederland
en België, jg. 118, nr. 10); Provinciale tentoonstelling van hoenders, Gemeente Couckelaere, zaterdag en
zondag 6 en 7 november 1926.
vorm : 5 stukken
periode : 1992 - 2005

z

Schoolschrift met lessen over land- en tuinbouwkunde gegeven aan de Gewestelijke Tuinbouwschool Brugge
(leerling : C. Van den Hende, Ursel).
vorm : 1 stuk
periode : ?

aa

Bewijs van geleverde landbouwarbeid door Achiel Devriendt in het voorjaar van 1946.
vorm : 1 stuk
periode : 1975
opmerking : kopie

bb

Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw (VILT vzw), De Ronde van Vlaanderen met …“Veldverkenners”:
wegwijs in Vlaamse landbouwlandschappen.
vorm: brochure
periode: 2014

cc

Prijzierechten opgemaakt door Blontrock Maurice (Keiem), landmeter-schatter gezworen bij de Rechtbank
van Eerste Aanleg in Veurne, ten verzoeke van Maurice Willaert-Ameloot landbouwer in Leke (Linde) en
ten verzoeke van Auguste Van Eygen, handelaar in kolen en landgebruiker in Koekelare (Mokker).
vorm: 2 stukken
periode: 1948

dd

Bond voor Veeziektenbestrijding Koekelare: gesticht op 27 februari 1938 met William Proot als voorzitter en
Jozef Bulcke als secretaris. Dagboek van Rogier Crevits (ere-secretaris) voor de periode van 1957-1967;
zijn voorganger was Cyriel Roseeuw en zijn opvolger was Raphaël Osaer.
vorm: 1 stuk
periode: 1957-1967

ee

kasboek Landelijke Gilde Zande
vorm: schrift

periode: 1966 - 2001
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05F-01K

Middenstand

bewaargever: N. Dufossez
1 a- d
R. Vande Caveye 1 f - h; 2 a - f
H. Aspeslagh
1e
1/

a

Programma’s Sint-Maartensmarkt van de neringdoeners in Dorpsstraat en Marktplein van Koekelare.
vorm: map
periode: 1956-1991

b

Formulier zoekwedstrijd van de St.-Maartensmarkt; verkoopaktie ‘De Paasklok’ (Leke-, Rondom-, Moere-,
Kerk-, Brouwerij-, Zuidstraat) tijdens de paasperiode, met een rondgang van een Klokkenwagen vergezeld
van muziekverenigingen.
vorm: map
periode: 1958

c

Bescheiden bij de viering van de tiende St.-Maartensmarkt (werkplan, toespraken van André Dewulf en
Henri Vanbaelenberghe, historiek, logo); twee vaantjes n.a.v. 10-jarig bestaan van de Sint-Maartensmarkt;
toespraak gehouden door burgemeester E. Lootens bij de inhuldiging van het Sint-Maartensplein.
vorm: acht stukken
periode: 1965

d

Toespraak door Henri Vanbaelenberghe n.a.v. een feestzitting voor de Sint-Maartensmarktdeelnemers en het
gemeentebestuur.
vorm: één stuk
periode: 1966

e

H. Vanbaelenberghe, Marktanalyse, Koekelare ,1961.
vorm: map
periode: 1961
opmerking: publicatie JBS 2011, p. 254-263.

f

Overeenkomst tot het oprichten van een VZW Neringdoeners St.-Maartensmarkt Koekelare.
vorm: één stuk
periode: 1959

g

Bundel administratieve en organisatorische bescheiden van de St.-Maartensmarkt met publicatie van de
statuten in het Belgisch Staatsblad.
vorm: pak
periode: 1960-1965

h

Bundel administratieve en organisatorische bescheiden van de St.-Maartensmarkt (in 1967 statuutwijziging).
vorm: pak
periode: 1966-1970

i

Afleveringen van Koekelare’s advertentie koerier; Kerst- en Nieuwjaarverkoopaktie; Kermis Schotel
Koekelare.
vorm : 6 stukken
periode : 1957 - 1960
Toespraken gegeven door voorzitster Yolande Cattrysse van de Sint-Maartensmarkt
vorm: pak
periode: 1979-1985
krantenknipsels met uitslagen, deelnemers, activiteiten van Sint-Maartrensmarkt
vorm: pak
periode: 1978-1985

j
k

2/

opmaak: J. Heus

a

Bundel administratieve en organisatorische bescheiden van de St-Maartensmarkt (in 1971 verzekeringspolis).
vorm: pak
periode: 1971-1975

b

Bundel administratieve en organisatorische bescheiden van de St.-Maartensmarkt.
vorm: 6 stukken
periode: 1981

c

Bundel administratieve en organisatorische bescheiden van de St.-Maartensmarkt.
vorm: map
periode: 1980-1988

d

Verslagboek St.-Maartensmarkt (bijgehouden door secretaris H. Vanbaelenberghe tot 1966).
vorm: register
periode: 1959-1968

e

Verslagboek St.-Maartensmarkt (bijgehouden door secretaris R. Vande Caveye).
vorm: agenda
periode: 1975-1983
opmerking: eerste deel verslagboek Miniatuurvoetbal Torhout 1970-1973.
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3/

f

Dossier St.-Maartensmarkt: kasboeken, grootboek, activiteitenoverzicht, balans.
vorm : map (liassen, orderboek, schrift)
periode: 1964-1976

g

Ontslagbrief van Filip Lootens uit het bestuur van de Sint-Maartensmarkt .
vorm: één stuk
periode: 1984

a

Periodiek De Bazuin, jg. 5, nr. 58 (12-1968), jg. 10, nr. 137 van 15/08/1973; jg. 12 (29/10/1975 – 14/4/1976).
vorm: map
periode: 1973-1976
opmerking: nr. 247, 271. verantw. Uitgever Roger Wostyn Hovaerestraat 3 Koekelare.

b

Periodiek De Bazuin, jg. 13 (26/05 – 04/08/1976).
vorm: map
periode: 1976
opmerking: nr. 277, 282, 285. verantw. Uitgever Roger Wostyn Ontworpenlaan 66 Koekelare.

c

Periodiek De Bazuin, jg. 14.
vorm: map
periode: 1977
opmerking: nr. 338. verantw. Uitgever Roger Wostyn Ringlaan 60 Koekelare.

d

Periodiek De Bazuin, jg. 15.
vorm: map
periode: 1979-1980
opmerking: 47 nummers; verantw. Uitgever Roger Wostyn Ringlaan 60 Koekelare

e

Periodiek De Bazuin, jg. 16.
vorm: map
opmerking: negen nummers.

periode 1980

Periodiek De Bazuin, jg. 18.
vorm: map
opmerking: nr. 523, 530, 531, 564.

periode 1981-1982

Periodiek De Bazuin, jg. 19.
vorm: map
opmerking: vijf nummers.

periode 1982-1983

Periodiek De Bazuin, jg. 20.
vorm: pak
opmerking: 45 nummers.

periode 1983-1984

Periodiek De Bazuin, jg. 21.
vorm: pak
opmerking: volledig.

periode 1984-1985

Periodiek De Bazuin, jg. 22.
vorm: pak
opmerking: volledig.

periode 1985-1986

f

g

4/

a

b

5/

a

b

Periodiek De Bazuin, jg. 23.
vorm: map
periode: 1986
opmerking: 46 nummers – enkel nr. 770 ontbreekt.

6/

a

Periodiek De Bazuin, jg. 24.
vorm: pak
periode: 1987-1988
opmerking: 65 nummers – ontbreken nr. 812 – 814.

7/

a

Periodiek De Bazuin, jg.25.
vorm: pak
periode: 1988-1989
opmerking: 45 nummers – ontbreken nr. 857 – 859 – 880 – 894. Vanaf nr. 904 – 22-03-1989 bijkomend
adres: Zuidstraat 27 8820 Torhout; tarievenblad.

8/

a

Periodiek De Bazuin, jg. 26.
vorm: pak

periode: 1989-1990
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opmerking: 46 nummers; ontbreken nr. 943-953-954
b

Periodiek De Bazuin, jg. 27.
vorm: map
periode: 1990
opmerking: zeven nummers 955, 956, 986, 990, 1014, 1041, 1053; 1065.

c

Periodiek De Bazuin, jg. 28.
vorm: 3 stukken
opmerking: nr. 1112, 1115, 1139.

periode: 1993

Periodiek De Bazuin, jg. 29.
vorm: 2 stukken
opmerking: nr. 1155, 1163.

periode: 1994

d

e

Periodiek De Bazuin, jg. 33.
vorm: 3 stukken
periode: 1997
opmerking: nr. 1270 (3-eeuwelingenstoet ),1308, 1334.

f

Periodiek De Bazuin, jg. 34.
vorm: één stuk
opmerking: nr. 1363.

periode: 1998

Periodiek De Bazuin, jg. 37.
vorm: één stuk
opmerking: nr. 1363.

periode: 2001

g

9/

a

Periodiek De Bazuin, jg. 38.
vorm: pak
periode: 2002-2003
opmerking: verantwoordelijke uitgever: Bruggestraat 113 8820 Torhout; volledig.

b

Periodiek De Bazuin, jg. 39.
vorm: pak
periode: 2003-2004
opmerking: 37 nummers; ontbreekt nr. 1609.

10/ a

b

11/ a

Periodiek De Bazuin, jg. 40.
vorm: pak
periode: 2004
opmerking: 12 nummers; speciaal nr. éénjarig bestaan van “Den Doedel”.
Periodiek De Bazuin, jg. 41.
vorm: pak
opmerking: volledig.

periode: 2004-2006

Periodiek De Bazuin, jg. 42 volledig; jg.43 (ontbreken nr.1781,1803,1805-1807,1809,1811,1819, 1827,
1829); jg. 44.
vorm: pak
periode: 2006-2008

b Periodiek “De Bazuin”, jg. 44 (ontbreken: nr. 1851-1852,1855,1860-1863, 1867-1868); jg. 45; jg. 47; jg.
48.
vorm : pak
periode : 2008-2011
opmerking : jg. 46 werd niet aangemaakt
c Periodiek “De Bazuin”, jg. 48; jg. 49; jg. 50.
vorm: pak
periode : 2012-2014
d Periodiek “De Bazuin”, jg. 51;
vorm: pak

periode: 2014-2016

e Periodiek “De Bazuin”, jg. 51 – jg. 55;
vorm: pak

periode: 2017 -
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12/ a

Periodiek Couckelaere-Noene, aankondiginsblad (sic) voor Couckelaere en Omliggende, jg. 1, nr. 17; jg. 2,
nr. 31 (uitgegeven door drukker Edmond Henderyckx-Vandenberghe, Dorpsstraat, Koekelare; verscheen ‘s
zaterdags en werd gratis in 41 gemeenten verspreid, 4 pagina’s).
vorm: 2 stukken
periode: 1901-1902

b

Businessplan Centrum Koekelare: lijst van handelszaken (overzicht laatste 50 jaar); krantenbericht over
gemeentelijke betoelaging voor bouwende of verbouwende winkeliers; eindbespreking.
vorm: map
periode: 2002-2003

c

Bundel documenten aangaande commerciële activiteiten door Sint-Maartensmarkt, Handelaarsbond,
Gemeentelijk Feestcomité en Eindejaarsactie; Eerste Handelbeurs; vaantje Sint-Maartensfeesten
vorm: map
periode: 1969-2002

d

Verwerkte gegevens over de Sint-Maartensmarkt (cf. JBS 2005, p. 97-146).
vorm: map
periode: 2005-2006

e

Kleefvignet ‘Koekelare. Gezellig winkeldorp’.
vorm: 1 stuk
periode: ?

f

Exemplaar Ondernemen, jg. 69, nr. 32 (NCMV-tijdschrift).
vorm: 1 stuk
periode: 1983
opmerking: aflevering met reportage over zelfstandigen in Koekelare.

g

Promotiefolder ‘Bedrijventerrein Barnestraat’ in Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 2000?

h

Aanvraag om een verrolbare tankinstallatie te plaatsen bij August Boen, fietsenhandelaar in de Sterrestraat
Koekelare (met afbeelding).
vorm: 2 stukken
periode: 1925

i

Chronologische schets van het ontstaan en verdere uitbouw van Drukkerij Devriendt.
vorm : 2 stukken
periode : 1934 – 2001

j

Periodiek Uw Geld Vandaag – Centea Agentschappen Vanbavinckhove en Volcke, Koekelare.
vorm : 3 stukken
periode : 2009

k

Folder “Slagerij traiteur Tom en Sylvie”, Oostmeetstraat 52 Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 2009

l

Optiek Devolder: ‘horlogeur-barbier’ start in 1865 in Bovekerke en Koekelare, in 1937 naar Ichtegem;
opeenvolgende generatie van Devolder Carolus (1865), Bernard (1890), Michel (1937), Robert (1973) en
Johan (2006).
vorm: 1 stuk
periode: 1865-2006

m

Briefwisseling en verslagen over het eerste opendeurweekend in de industriezone Ringlaan-Atlasstraat; met
Kamer voor Handel en Nijverheid van de Westhoek: voorstel tot bewegwijzering van deze industriezone.
vorm : map
periode : 1995

n

Overname van het ‘Autobedrijf Vanacker-Verhelst bvba’ door het ‘Takelbedrijf Denoo-Crevits bvba’.
Verandering van uitbating door Pierre Denoo (Barnestraat naar Provinciebaan).
vorm : 2 stukken
periode : 2009-2013

o

Bundel reclamefolders : Frans Derynck en Cuylle & Willaert (eier- en boterhandel), G. Vanroose (ziekenvervoer), De Koekelaarse Paardenmelkerij, De Zutter Koenraad (landmeter, schatter, betonstudies),
Hallevoet (meesterkleermaker), Bank van Brussel (agentschap Koekelare), De Klijteput (boltra,
huifkartochten), A. Plaisier-D’Haene (benzinestation), Vanroose et Cie (Laiterie St. Antoine de Padoue).
Fortis Bank, Hemeryck-Vanneste Bovekerke (bloemenzaak); Butaye Luc (fietsen);
Maryleen Bossy (modezaak); Pol Verschingel-Sinnesael (bloemenzaak); AWA schoenen; Johan Jonckheere
(schoolbenodigdheden); Gilbert Vereecke-Dekien (zakenkantoor); Centea kantoren Vanbavinckhove en
Volcke, Hoeveslagerij ’t Lindenhof, Den Doedel (restaurant), Open tuin 2007 de Lavendee, Franky en Rita
Vanroose-Janssens Bovekerke (aardbeien), Philippe Mahau (schilderwerken), dranken drive-in Filip Lootens
(1981), restaurant Karrewiel, Modeshow Unizo Koekelare(04/03/2015), De Bierfanaten: 3 de bierfestival
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(09/05/2015), No Limit Sportschool, Claudia LR Consulente (Nancy Van Eenoo), De 3 kerken route (open
tuinen-cluster Landelijke Gilde), Fairtrade is ook… Koekelaarse kweek (Fairtrade gemeente), Koekelaarse
batjes juni 2015, Bellebel, Bel & Bo, Vanessa Billiet, Relax en Enjoy, Apotheek Hemeryck De Mokker,
Unizo Koekelare, thuisverpleging & cook and care, naaiatelier Krista, Huisje Lilo, Syntra West, beenhouwerij
G. Vanoverbeke-Bossuyt, kinderopvang ‘De Huisjes’, kinderopvang ‘De Paddestoeltjes’; Funerarium
Verbeke, Ringlaan 63 te Koekelare; Rouwleiding Koekelare (Mireille Willaert en Christophe Perdu);
Inframass-massage in Huis Proot; Wesley’s Bike Repair; Pizza Manoutti; Strijkpunt Saskia; Timmer- en
schrijnwerk Dupuis Kenneth; Handcarwash superior car cleaning; AM-Thuis Koekelare; Tresur; Strijkservice Shana; Diane vroedvrouw aan huis; Schoenwinkel Cesar Viaene-Dewilde; Burger Art Bovekerke;
Pitta Delux; Karweitjesman (Johan Lagae).
vorm: map
periode : 1940? – 2021
p

Uitnodiging tot en toespraak bij de heropening van brasserie-eethuis “De Hertog van Arenberg”.
vorm : 2 stukken
periode : 2010

q Jubileumfeest familiebedrijf Willaert 125 jaar: uitnodiging, programma, folder, open bedrijvendag, grondplan
van het bedrijf, diverse krantenknipsels. Trends Gazellen ranking Willaert.Knipsels over familiebedrijven en
artikels over de opvolgingsproblematiek. Kleurprint van artikel verschenen in JBS 2010.
vorm : map
periode : 2010
r

Reeks bonnen van Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie (NLVC) afdeling Graangewassen en
Veevoeders uitgereikt door Molenaar Denecker Alfons (Hovaeremolen) tijdens de Tweede Wereldoorlog en
afgestempeld door de bevoorradingsdienst Koekelare .
vorm: pak
periode: 1942-1945

s Schrift met maalgegevens en verkoop van producten in de Hovaeremolen; gegevens zijn bijgehouden per
soort: tarwemeel, roggemeel, lijnmeel, mais, bloem; datum en hoeveelheid.
vorm: 1 stuk
periode: 1913 – 1914
opmerking: beschadiging door muizenvraat
t

Brief van Molenaarsvakvereniging aan Alfons Denecker in verband met de aanvraag van het handelsregister.
Leveranciers facturen van Denecker Alfons; onder andere van Gebroeders Cattrysse, Moere en houthandel
Leirman August, Koekelare
Drie schriftjes met maalgegevens.
vorm: 11 stukken
periode: 1932-1940
opmerking: beschadiging door muizenvraat

u Indigo: woonproject in De Mokker, Lekestraat 23+; coördinator Annelien Jonckheere.
vorm: 1 stuk
periode: 2020
v dossier rond patentaanvraag bij het Benelux-merkenbureau voor Couckelaerschen Doedel
vorm: map
periode: 1997
w Uinodiging opening bistro ‘t Vosmotje ; opening ’t Oud Brouwershuys; ophaning schilderij Robert Desnick.
Vorm: map
periode: 2005-2009
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05G–01K

Arbeiders

bewaargever: R. David
1c
T. Dereeper 1 i
1/

opmaak: J. Heus

a

Kasboek van de Volksbond ( bijzondere kas voor buitengewone ontvangsten, giften enz.) bijgehouden door
Louis Sys.
vorm: register
periode: 1923-1930
opmerking: Volksbond vanaf 1930 Ons Huis

b

Kasboek over leveringen van bier (in vat en in flessen), cider, water en rookwaren aan de Volksbond,
bijgehouden door de kinders Decleer.
vorm:schrift
periode: 1923-1931

c

Verslag en kasboek Kristen Werkersverbond Koekelare
vorm: schrift
periode:1938-1971

d

Clausules voor de overname van Ons Huis door de v.z.w. ‘Ons Huis’ vanwege de voormalige beheerders:
parochiale werken Sint-Martinus Koekelare; met uitnodigingen tot onderhandelingsronden aan het Parochiaal
Comité om te komen tot een Parochiaal Centrum ‘Ons Huis’; lijst met leden van het Parochiaal Comité;
uitnodigingen tot de feestelijke opening; ontwerp voor het onderhoud van het gebouw door een conciërge en
het instaan voor de leveringen van drank en versnaperingen; briefwisseling over de verkoop van “Ons Huis”
door de parochiale werken aan het lokale ACW.
vorm:map
periode: 1964-1971
opmerking: Op de achterzijde van de uitnodiging van 22 april 1964 staat de kladtekst van het openingswoord
uitgesproken door onderpastoor N. Cosaert.

e

Samenstelling van de beheerraad ‘Ons Huis’ ( Belgisch Staatsblad, 28 juli 1966, p. 1701)
vorm: 1 stuk
periode: 1966

f

Overzicht van de financiële toestand van v.z.w.d. ‘Ons Huis’; met een verklaring over het voortzetten van de
slijterij.
vorm: 2 stukken
periode: 1964-1965

g

Briefwisseling in verband met het parochiaal centrum ‘Ons Huis’ over de regeling van zitdagen, een bestek
voor nieuwe radiatoren, aanvraag tot huren van lokalen.
vorm: 3 stukken
periode: 1964

h

Tarieven voor het gebruik van de lokalen in ‘Ons Huis’.
vorm: 2 stukken
periode: 1966-1967

i

Financieel verslag van een ACW-feest in Koekelare met medewerking van KAJ, VKAJ, KAJ-Mokker, KWB
en KAV.
vorm: map
periode: 1963

j

Reclamefolders en advertenties geplaatst door v.z.w.d. ’Ons Huis’.
vorm: 5 stukken
periode: 1964-1966
opmerking: zie ook Podium 23E-O1K / 1y, 2 a-m i.v.m. de filmzaal “Ons Huis”.

k

Kalender met activiteiten in ‘Ons Huis’ (halve-maandbladen).
vorm:bundel
periode: 1964-1968

l

Collectie documenten over activiteiten door KWB Koekelare.
vorm: map
periode: 1958-1987
opmerking: zie ook 1o; met exemplaar van De Omroeper ,jg. 1, nr. 1 (1958?); kopie van een onvolledig,
eerste (en laatste) nummer van “De Omroeper”, blad van het Christelijk Werkersverbond (=ACW), oktober
1953.

m

Collectie documenten over een gedeeltelijke overgang van de Katholieke Arbeidersvrouwen (KAV) naar de
Kristelijke Vrouwenbond (KVB); o.m. kasboek 1968-1970 en diverse ledenlijsten.
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vorm: map
opmerking: zie ook KVB 04B-01K/2a-b.

2/

periode: 1968-1971

n

Verslagboek KAV, bijgehouden door Angèle Feys (1971-1998).
vorm: pak
periode: 1961-1998
opmerking: kopie; zie ook 1o en 2f; met kopie van een KAV-uitnodiging voor een lentevergadering.

o

Bundel met uitnodigingen tot activiteiten van KWB en KAV Koekelare.
vorm: map
periode: 1976-1983

a

Arbeidsboekje voor Jongens van Charles Alphons Debruyne (Bovekerke).
vorm: 1 brochure
periode: 1938?

b

Bundel documenten in verband met de kutsers (slagers en beenhouwers) van Koekelare.
vorm: map
periode: 1923-1979

c

Oproep van het Belgisch Vakverbond tot de arbeiders en bedienden door Louis Major en Joseph Bondas.
vorm: 1 stuk
periode: 1945

d

Kladversie van een toespraak door Triphon Dereeper, als voorzitter van het A.C.V., naar aanleiding van
Rerum Novarum.
vorm : 2 stukken
periode : ?

e
f
g
h

Dossier betreffende de werking van KAV Koekelare (uitnodigingen tot activiteiten, kasboek 1966-1970).
vorm: map
periode: 1938-1983
Bundel documenten betreffende het ACV en ACW Koekelare (uitnodigingen tot activiteiten, verslag over de
werking 1954-1956, historiek vanaf 1922 ook over KAJ, VKAJ, DV, BAC, KAV, KWB en CM).
vorm: map
periode: 1953-1997
opmerking: zie ook 04I-01K/ 2 e; 3 a en b; met rede van August Jongbloet bij de heropening van ‘Ons Huis’.

i

Vragenlijst voor de lokale ACW-afdeling als voorbereiding tot het Nationaal Congres (1964) met gegevens
over bevolkingsontwikkeling, tewerkstelling, kerkelijkheid, verkiezingen en verenigingsleven.
vorm : brochure en losse bladen
periode : 1961-1963
opmerking : met G. Bruynooghe, Het vraagstuk der werkloosheid in het arrondissement Diksmuide,
Diksmuide 1951 (brochure en getypte versie met statistische gegevens); briefwisseling tot oprichting van
“Vereniging voor opslorping der werkloosheid – arrondissement Diksmuide” en “Welvaart door
Werkverschaffing – Economisch Urgentieprogramma – ACV 1954”, Gent 1953 (met indexgegevens).

j

De Omroep. Tijdschrift voor het Christelijk Werkersverbond, nr. 1.
vorm: 1 stuk
periode: 1953
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05L-01K

Bedrijven, handel, verzekering

bewaargever: D. Meyskens 1 a
T. Dereeper
1 b-g; 2 - 6
C. Christiaen 7 a - o
E. Dewulf
7s-u
J. Heus
7x
G. Pyck
9-10

opmaak: J. Heus

Reeks mappen Edingen Archief Arenberg (E.A.A.): zijn onder één rubriek (05L-01K) opgenomen; voor
de gebruiker is een stamboom met de heren van Koekelare te consulteren in Coclariensia jg.IV, 1989, nr
4bis. De originele nummering van de documenten is in overstemming met het archief in Edingen
behouden.
Opmerking plaats in magazijn: achterkant vlaggencollectie.
M3

Denombrement van het leen Zuidhof in Koekelare, opgesteld voor Claes, ook Nicolas, Breydel(e),
kanunnik aan de Sint-Donaaskerk in Brugge en bedienende priester van de kasteelkapel van het Zuidhof
(Vlaams).
vorm: akte (2 p.)
periode:
4/1/1510 opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.

M4

Protest van de prochies Aartrijke en Koekelare tegen de heren van de Burg van Brugge inzake de
jaarrenten (Frans).
vorm: brief (2 p.)
periode:
6/12/1403 opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.

M5

Jan, heer van Nieuwenhove, verklaart het leen Zuidhove in Koekelare aan Claes Breydele verkocht te
hebben (Vlaams).
vorm: akte (3 foliopagina’s)
periode:
5/12/1510 opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.

M7

Jan van Overschelde verkoopt aan Jooris van Montmomerency, heer van Croisilles, etc. het leen
Zuidhove in Koekelare en het leen Peereboom in Kortemark, beiden gehouden van de Burg in Brugge
(Vlaams).
vorm: akte (39 p.)
periode: 18/5/1574
opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.; p. 2-4 ontbreken; Claes
Breydel verkocht de lenen Zuidhof en Peereboom op 15/1/1515 aan Cornille van Overschelde.

M12

Recipisse over de toekenning van het leen Zuidhof in Koekelare door kanunnik Claes Breydel aan J.
van Montmorency, heer van de Burg in Brugge ( =) (Vlaams).
vorm: akte (2 p.)
periode:
29/6/1612 opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.

M14

Meester Viglius van Marcke, pensionaris van het Brugse Vrije, geeft aan Philippe de Mérode, graaf van
Middelburg in Vlaanderen, diverse allodiale gronden, samen 49 gemeten, goedgekeurd door de
schepenbank van het Brugse Vrije; bijhorend dossier aangaande Jan Fruwant, gehuwd met Philipotte
Plateel, weduwe van Gaspar van Overschelde (29/11/1615) (Vlaams).
vorm: akte (35 p.)
periode:
21/10/1617 opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.

M15

Uittreksel uit het leenregister van de Burg van Brugge met de lenen in Koekelare in het bezit van
Antheunis van Montmorency: 100 gemeten bos, meers en landbouwgrond en 300 gemeten veld
(Oosthof) (Vlaams).
vorm: afschrift (3 p.)
periode:
1640 opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.

M21

Giften van leenpercelen aan het Oosthof in Koekelare, gehouden door jonker Boudewijn van
Montmorency, heer van Croisilles (Vlaams).
vorm: akte (40 p.)
periode: 15501587 opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.
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M22

Rentenboek met de lenen van het Zuidhof in Bovekerke (Vlaams).
vorm: register (40 p.)
6/4/1533 opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.

periode:

M27

Beschrijving van de lenen en de manschepen in Bovekerke, Werken en Koekelare (p. 41-49), gehouden
van vrouwe Margriete-Isabella de Mérode (fa. Philippe de Mérode) en van jonker Jan Franchois van
Pamele in het schoutetendom Esen, direct gehouden door de Burg van Brugge, en van de heer van
Cappelle, die hij houdt van de abt van de Sint-Pietersabdij in Gent, liggend in Nieuwmunster en
Uitkerke (p. 30-40) (Vlaams).
vorm: register (49 p.)
periode: 16501727 opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.

M30

Denombrement van het Oosthof in het ambacht Koekelare voor vrouwe Margriete-Isabella de Mérode
met de opsomming van alle achterlenen (Vlaams).
vorm: beschrijvende lijst van de renten (145 p.)
periode: 4/11/1651
opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.

M34

Recipisse van het Zuidhof in Koekelare (Vlaams).
vorm: akte (35 p.)
opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.

periode: 1645

M43

Rentenboek voor het Zuidhof in Koekelare van de heer Jan van Overschelde fs. Adriaan, opgesteld door
Cornelis Muelebekers, landmeter (Vlaams)
vorm: register (42 p.)
periode:
1532 opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.

M46c

Rentenboek van lenen en manschepen van Maerten de Visch, heer van Cappelle in het ambacht en de
prochie Koekelare, opgesteld door Jan fs. Laurens (Vlaams).
vorm: register (42 p.)
periode:
1450 opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.

M48

Rentenboek van het Oosthof in Koekelare, opgesteld door landmeter Cornelis Muelenbekers, ontvanger
van jonker Anthuenis van Montmorency, op verzoek van Cornelis van Overschelde, baljuw; met
vermelding van de lenen in het ambacht Koekelare: Koekelare, Ichtegem, Eernegem en Aartrijke
(Vlaams).
vorm: register (196 p.)
periode: 15141616 opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.

M94

Naar het originele rentenboek van de lenen en manschepen van het Oost- en Zuidhof in Koekelare,
gehouden van de Burg in Brugge, vanaf jonker Anthuenis van Montmorency en bijgewerkt tot Philippe
de Mérode (Vlaams).
vorm: register (344 p.)
periode: 15081621 opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.

M103

Rentenboek van Maerten de Visch, heer van Cappelle en ridder, van het Oosthof in Koekelare
(Vlaams); zie ook M46c.
vorm: register (33 p.)
periode: 1450
opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.

M104

Rentenboek van lenen en manschepen van het Oosthof in Koekelare, gehouden van jonker Anthuenis
van Montmorency, heer van Croisilles (Vlaams).
vorm: register (59 p.)
periode: 15171529 opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.; ook lenen in
Leffinge, Torhout, Handzame en Pittem vermeld.

M106

Rentenboek van lenen van het Zuidhof in Koekelare, opgesteld voor Margriete-Isabella de Mérode,
gravin van Middelburg en prinses van Izegem (Vlaams).
vorm: register (62 p.)
periode: 16451780 opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.

M108

Rentenboek van lenen van het Oost- en Zuidhof in Koekelare, opgesteld door baljuw Karel Claeys op
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vraag van Margriete-Isabella de Mérode (Vlaams).
vorm: register (148 p.)
opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.

1/

periode: 1651

M112

Rentenboek met de lenen van het Oosthof in Bovekerke (ook in Werken en Vladslo) en van het leenhof
Reyphenschult, opnieuw verhoogd (30/7/1718) door jonker Bernard Franchois Goom, filius van de heer
van Pamele, indirect gehouden door de Burg van Brugge; opmeting door landmeter Joannes Cleyssone
uit Handzame. Tabel met alfabetische vermelding van de leenmannen, ook die in Ichtegem, Eernegem,
Aartrijke en Gistelambacht. (Vlaams)
vorm: register (73 p.)
periode: 16351787 opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.

M116

Nieuwe legger van een korentiende, genoemd tswynenthiendeke, in Bovekerke, Vladslo en Werken.
Van het deel van die tiende, dat in Bovekerke ligt, bekomt de pastoor van Bovekerke drie schoven; de
rest behoort aan de leenhouder, de heer van Frasnes en graaf van Middelburg in Vlaanderen (Vlaams).
vorm: register (13 p.)
periode: 16401677 opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.

M117

Uittreksel uit het rentenboek van Nieuwkapelle (Vlaams).
vorm: register (10 p.)
1616 opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.

periode: 1610-

M119

Tienden en houcken, behorend tot de Sint-Bertijnsabdij in St.-Omer, liggend in het ambacht Koekelare
(genaamd Elckershove); opgemeten door landmeter Marc Boydens op verzoek van Jan de Cherf,
ontvanger van de abdij (Vlaams).
vorm: register (23 p.)
periode: 1560
opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.

M120

Rentenboek van het kasteel Zuidhof met lenen binnen het ambacht in Koekelare, toebehorend aan graaf
Philippe de Mérode; opgemeten door landmeter Adriaan Eyvin op verzoek van Guillaume Picke, baljuw
en ontvanger van de graaf (Vlaams).
vorm: register (21 p.)
periode: 1621
opmerking: kopie bezorgd door wijlen pater J.-P. Tytgat, archivaris E.A.A.

a

Beschrijving van de bezittingen van brouwer Maurice Christiaen door architect André Christiaen in
functie van eventuele oorlogsschade (woonhuizen Sint-Maartensplein met plannen en foto’s, de
brouwerij in de Brouwerijstraat, alle in Koekelare; café ‘De groene wandeling’ in Keiem; café ‘In den
Hert’ in Beerst; café ‘Hertog van Brabant’ in Moere; café ‘Halve Barriere in Boma’ in Eernegem; café
‘De gouden aap’ in Ichtegem; katern afschriften van facturen); opsomming en beschrijving van de
materialen en outillering in de brouwerij (gift Georges Everaert)
vorm : geniete katernen
periode : 1944

b

Toespraak bij het 50-jarig bestaan van het Gemeentekrediet van België, agentschap Koekelare, onder
het beheer van C. Roseeuw; uitnodiging tot opendeurdag en folders over geldplaatsingen.
vorm : 9 stukken
periode : 1975-1988

c

Obligaties van 500 frank (al dan niet met coupons) in verband met leningen aangegaan door het
gemeentebestuur van Koekelare.
vorm : 3 stukken
periode : 1860-1903

d

Verslagen van de ‘Samenwerkende Brandverzekeringsmaatschappij van Couckelaere’; met een beknopt
historisch overzicht 1899-1932; polis van Charles-Louis Dujardin – Debou (bakker); polis van
Dereeper Triphon (1977)
vorm : map
periode : 1909-2008

e

Lijst van handelaars en ambachtslieden in Koekelare die minder dan 10 personen tewerkstellen
(geordend per straat).
vorm : 1 stuk
periode : 1950?

f

Jaarverslag van het controlecomité voor de elektriciteit en het gas.
vorm: 1 stuk
periode: 1969-1970
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g

Bescheiden in verband met de verplichte verzekering en de Pensioengilde Sparen is Weelde
Couckelaere
vorm: map
periode: 1938-1944

h

Uitnodigingen tot vernieuwingen in lokale bankkantoren (Generale Bankmaatschappij,
Gemeentekrediet, Imbelo, Raiffeisenkas Bovekerke).
vorm: 4 stukken
periode: 1970(?)-1988

i

Aankondiging van de Tombola Spaarkrediet met een optreden van Nand Baert met zijn programma
‘Wachtwoord’.
vorm : 1 stuk
periode : 1975

j

1e Autosalon Sportcentrum Koekelare.
vorm :brochure
periode : 1978
opmerking: zie ook 13I-02K/ 8 a & b

k

Documenten van de Spaar- en Leengilde van Couckelaere.
vorm : 6 stukken
periode : 1914-1931

l

Ministerie van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen en Telegrafen, Beheer van telegrafen en telefonen,
telefoondienst, tarieven en verordeningsbepalingen betreffend het telefoonverkeer in binnenlandschen
dienst, Luik, 1924.
vorm : 1 brochure
periode : 1924

m

Bundel documenten in verband met het steken van een boorput voor de brouwerij Lootens (1933) en
voor de wasserij “’t Sneeuwklokje” (Bossuyt-Dereeper) met een hydro-geologische toelichting
(kaartschets) door professor A. Hacquaert (U-Gent).
vorm : 7 stukken
periode : 1952

n

Folder van’ Atlas Schroefpalen’ Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 1986

o

Bundel folders: handelsfoor Koekelare, groep Argenta, wijnkelders Amfora, kantoor Lootens.
vorm: map
periode: 1972
bijgevoegd: kantoor Lootens fuseert met verzekeringen Vandooren-Clarysse (02/01/2019).

p

Bundel documenten over de ‘historiek van het Konflikt Gemeente Koekelare/WVEM’: verslagen
gemeenteraden, correspondentie met meester Soubry, advokaat voor de gemeente, correspondentie met
de
provinciale overheid en met WVEM; verslag over een studiereis in Zwitserland betreffende landelijke
elektrificatie (WVEM).
vorm: pak
periode: 1957-1965

q

Balansen van de Elektriciteitsregie Gemeente Koekelare
vorm: 5 stukken
periode: 1969-1971

r

Bundel documenten gebruikt als basis voor een verweerschrift van burgemeester E. Lootens voor het
behoud van de lokale elektriciteitsregie en maatregelen om het elektriciteitsverbruik te stimuleren
(tentoonstelling).
vorm: pak
periode: 1922-1966

s

Diverse verweerdocumenten van burgemeester E. Lootens tegen WVEM inzake de lokale
elektriciteitsregie.
vorm: pak
periode: 1960-1966

t

Betaalnota (briefomslag) van Stoommelkerij Ste Marie te Couckelaere.
vorm: 1 stuk
periode: 1933

u

Sociaal-economisch verslag van de gemeente Ichtegem voor de periode 1830-1846.
vorm: 2 stukken
periode: 13/8/1847

v

Elektriciteitsregie Koekelare , Provincie West-Vlaanderen – Provinciale wedstrijd voor Economische
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Monegrafiën : de invloed van de electriciteitstarieven op het bedrijfsleven in West-Vlaanderen.
vorm : brochure
periode : 1921-1952
opmerking: met “Gemeente Couckelaere – Dienst der Elektriciteit – Reglement”: Couckelare 1921.
w

Opnamekaarten van elektriciteitsverbruik met op de keerzijde trarieven en berichten van de regie.
Vorm: 9 stukken
periode: 1949-1960

a

Standregelen van de Maatschappij van Onderlingen Bijstand tegen Sterfte en Ongevallen van
verzekerde landbouwpaarden “Paardenverzekering Couckelaere Vooruit”, ontwerpen en herzieningen,
kopies uit het Belgisch Staatsblad.
vorm: map
periode: 1901 en 1907
opmerking: publicatie J. Heus, JBS1998; zie ook: K.L.J. Landelijke Ruitervereniging St.-Elooi, 04E03K/ 18-21.

b

Ledenlijsten van de Maatschappij van Onderlingen Bijstand tegen Sterfte en Ongevallen van verzekerde
landbouwpaarden “Paardenverzekering Couckelaere Vooruit”,met opgave van de verzekerde paarden,
hun geschatte waarde en de te betalen verzekeringspremie.
vorm: lijsten
periode: 1906 en 1939

3/

a

Ledenlijsten van de Maatschappij van Onderlingen Bijstand tegen Sterfte en Ongevallen van verzekerde
landbouwpaarden “Paardenverzekering Couckelaere Vooruit”,met opgave van de verzekerde paarden,
hun geschatte waarde en de te betalen verzekeringspremie.
vorm: lijsten
periode: 1940 en 1999

4/

a

Kasboeken en kasverslagen van de Maatschappij van Onderlingen Bijstand tegen Sterfte en Ongevallen
van verzekerde landbouwpaarden “Paardenverzekering Couckelaere Vooruit”; inliggend twee
spaarboekjes, “Peerdeverzekering St. Eloi Couckelaere” Middenkredietkas 1920 en
“Paardenverzekering Koekelare Vooruit”, ASLK 1934.
vorm: 7 boeken en een map
periode: 1906-2000

b

Verslagboek (met kladversies) van de Maatschappij van Onderlingen Bijstand tegen Sterfte en
Ongevallen van verzekerde landbouwpaarden “Paardenverzekering Couckelaere Vooruit”.
vorm: boek en 9 bladen
periode: 1906-1973

c

Aankondiging en uurregeling van de jaarlijkse schatting van de verzekerde paarden van de
Maatschappij van Onderlingen Bijstand tegen Sterfte en Ongevallen van verzekerde landbouwpaarden
“Paardenverzekering Couckelaere Vooruit”.
vorm: map
periode: 1910-2000
verslag over de werkzaamheden van de paardenverzekering West-Vlaanderen; algemene vergadering
1996; model lidboekje Paardenverzekering Gistel en inschrijvingsfiche.
Vorm 3 stukken
periode: 1995

2/

d

5/

a

Bundel bescheiden i.v.m.een aanvraag tot schadevergoeding, een aanvraag tot slachten, een
betalingsbevel, aankoopbewijzen van verzekerde paarden bij noodslachtingen voor de Maatschappij
van Onderlingen Bijstand tegen Sterfte en Ongevallen van verzekerde landbouwpaarden
“Paardenverzekering Couckelaere Vooruit”.
vorm: map
periode: 1907-1999

b

Bundel documenten in verband met de aansluiting van de Maatschappij van Onderlingen Bijstand tegen
Sterfte en Ongevallen van verzekerde landbouwpaarden “Paardenverzekering Couckelaere Vooruit” bij
de Provinciale Paardenherverzekering ( briefwisseling, verslagen, berekening van de verschuldigde
premies).
vorm: map
periode: 1906-1959

c

Bundel documenten in verband met de aansluiting van de Maatschappij van Onderlingen Bijstand tegen
Sterfte en Ongevallen van verzekerde landbouwpaarden “Paardenverzekering Couckelaere Vooruit” bij
de Provinciale Paardenherverzekering (briefwisseling, verslagen, berekening van de verschuldigde
premies).
vorm: map
periode: 1960-2001

d

Documenten i.v.m. de aanvraag tot het bekomen van het Bijzondere Landbouwereteken en de Gouden
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Palmen der Kroonorde.
vorm: map

6/

7/

periode: 1975-1988

e

Documenten i.v.m. beleggingen van de Maatschappij van Onderlingen Bijstand tegen Sterfte en
Ongevallen van verzekerde landbouwpaarden “Paardenverzekering Couckelaere Vooruit” bij Cera en
Kredietbank.
vorm: map
periode: 1997-2003

f

Bundel facturen van de Maatschappij van Onderlingen Bijstand tegen Sterfte en Ongevallen van
verzekerde landbouwpaarden “Paardenverzekering Couckelaere Vooruit.”
vorm: map
periode: 1907-1989

g

Bundel brieven aan de leden van de Maatschappij van Onderlingen Bijstand tegen Sterfte en
Ongevallen van verzekerde landbouwpaarden “Paardenverzekering Couckelaere Vooruit”.
vorm: map
periode: 1952-1991

h

Jaarverslag Paardenverzekering ‘Koekelare Vooruit’.
vorm: 1 stuk
periode: 1950-1951
opmerking: op de achterzijde een kladbrief in potlood over het ophalen van een bietenoogst.

a

Verslagboeken van de Provinciale Paardenherverzekering van West-Vlaanderen en jubelvieringen 65jarig en 100-jarig bestaan.
vorm: pak
periode: 1924-2000

b

Standregelen en reglement van inwendige orde van de Provinciale Paardenherverzekering van WestVlaanderen.
vorm: pak (brochures)
periode: 1975-1988

c

Financieel verslag van de Provinciale Paardenherverzekering van West-Vlaanderen.
vorm: map
periode: 1909-1913

d

Uitnodigingen tot en dagorde van de Algemene Vergadering van de Provinciale Paardenherverzekering
van West-Vlaanderen.
vorm: map
periode: 1979-2000

a

Brouwdagboek van R. Desnick.
vorm: boek
periode: 1834-1838
opmerking: kopie (origineel C. Christiaen); zie ook 03B-01K/ 8c. & 05C-01K/ 7b – c & 10 h.

b

Journael van ontvangsten en uytgaeven raekende de brouwerye van De Snick te Couckelaere.
vorm: register
periode: 1835-1843
opmerking: kopie (origineel C. Christiaen); losse notities uit 1895.

c

Aankoopakte van herberg “Casino” door Robert Desnick, verleden voor notaris Jan Vandenweghe
Koekelare (met nota), een gevelovereenkomst met de buren, een overeenkomst met de vorige eigenaar
Karel Loonis, een overeenkomst met de buur over het plaatsen van een loden leiding.
vorm: 5 stukken
periode: 1823-1860
opmerking: kopie (origineel C. Christiaen).

d

Rentebrief tussen Pieter van Besien en Jan-Baptist De Laeter verleden voor notaris Jacques Dassonville
aangaande een huis in de Dorpsstraat Koekelare (“Casino”?).
vorm: 1 stuk
periode: 1789-1790
opmerking: kopie (origineel C. Christiaen); de akte zat in de portefeuille van notaris Vansieleghem in
Ichtegem in 1834, bij notaris Van Caloen in Brugge in 1874 en bij notaris Denecker in 1890.

e

Rentebrief tussen Bernard Verlinde en Marie-Thérèse Priem (Brugge) verleden voor notaris B. Van
Caloen (Brugge) aangaande de herberg “De gouden Leeuw” in de Dorpsstraat in Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1764
opmerking: kopie (origineel C. Christiaen).

f

Erfenisakte betreffende een woning op de leenlaatgrond van het leenhof Vanheulewalle in Vladslo ten
voordel van Joseph Mergaert verleden voor notaris J. Peellaert.
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vorm: 1 stuk
periode: 1756
opmerking: kopie (origineel C. Christiaen).
g

Aankoopakte van herberg “Casino” door Jan Delplancke verleden voor notaris Van Caloen (Brugge).
vorm: 1 stuk
periode: 1781
opmerking: kopie (origineel C. Christiaen).

h

Notarisbrief met een opsomming van goederen toebehorende aan Melchior Vertuijs, koopman in
Antwerpen, verleden voor notaris Ferdinand Van De Steene (Brugge).
vorm: 1 stuk
periode: 1648
opmerking: kopie (origineel C. Christiaen); ook goederen van het Oost- en Zuudhof in Koekelare zijn
vermeld.

i

Aanvragen door Hector, Maurice en André Christiaen om machines in de brouwerij te plaatsen.
vorm: 3 stukken
periode: 1906-1963
opmerking: kopies P.A.

j

Historiek brouwerij Christiaen door Raf Seys.
vorm: 1 stuk
periode: 1981
bijgevoegd: spel kaarten met reclame voor brouwerij Christiaen Couckelaere (jokerkaart van Adolphe
Delhaize). Periode: na de Eerste Wereldoorlog.
opmerking: gift van Christel D’Haene; in de lokalen van het HADOCK bevinden zich diverse
bierglazen, flessen, email borden, asbakken, bierviltjes… met reclame van brouwerij Christiaen.

k

Genealogie Robert De Snick en de brouwersfamilie Christiaen opgesteld door Anne Van Kelst.
vorm: 1 stuk
periode: 2008
bijgevoegd: foto Robert Desnick, foto familie Christiaen, stamboom Desnick-Christiaen.

l

Kadasterplannen van de brouwerij De Snick/Christiaen in Koekelare en haar omgeving.
vorm: map
periode: 1856-1953
opmerking: kopies van kadasterplannen.

m

Bundel brieven van de hertog van Arenberg met rentmeesters van zijn domeinen in Koekelare (Robert
De Snick, Hector Christiaen).
vorm: map
periode: 1870-1892
opmerking: kopies (origineel C. Christiaen).

n

Procuratie verleend door mevrouw de prinses Karel van Arenberg aan rentmeester Hector Christiaen
verleden voor notaris Claes (Halle).
vorm: 1 stuk
periode: 1896
opmerking: kopie (origineel C. Christiaen).

o

Procuratie verleend door mevrouw de prinses en hertogin van Arenberg aan rentmeester Maurice
Christiaen, verleden voor notaris Claes (Halle).
vorm: 1 stuk
periode: 1913
opmerking: kopie (origineel C. Christiaen).

p

De levensweg van een brouwersfamilie: “Van her ….. naar Ichtegem”: Brouwerij Strubbe;
samengesteld door Freddy ‘Waco’ Debels & John Schoonevaere.
Bundel: Ontstaan van de brouwerij STRUBBE”.
vorm: 2 stukken
periode: 2018
opmerking: kopie

q

Uitnodiging tot deelname aan de ‘Zilveren Ster’, uitgereikt aan een jonge ondernemer uit de regio
Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark en Lo-Reninge.
vorm: 1 stuk
periode: 200?

r

Artikel uit Ticket , jg. 16, nr. 124: ‘Uitbreiden is een moeilijke weg’, tussenkomst van Henk Dejonghe
t.v.v. het metaalconstructiebedrijf Matthys uit Lo-Reninge (tekst van Andy Vermaut).
vorm : 2 stukken
periode : 2004

s

Pachtbrief verleden voor notaris Jan Vandenweghe (Koekelare) over goederen behorend aan het
7/05/2022

83
‘ouderlingengesticht’.
vorm : 1 stuk

periode : 1860

t

Denombrement van een hofstede (huyschen met boomgaard; 7e begin, art. 58 en 60) in leen gehouden
door Anna Marie Teuninck filia Jan, weduwe van Lucas Vandenboogaerde, vanwege Louis de Gand de
Merode, heer van het Oost- en Zuidhof, bewoond door August Vandekeere, verleden voor baljuw
Simoen Pieter van Overloope.
vorm : 1 stuk
periode : 1749

u

Beschrijving en begroting van 2 percelen (7e begin art. 62 en 63) en hun boskateil en taillie naar
aanleiding van het overlijden van de heer Van Overloope, priester in Brugge, verleden voor landmeter
Pieter Mergaert (Koekelare) op verzoek van Ignace Beyts.
vorm : 1 stuk
periode : 1797

v

Wisselbrief van Pieter Borre (Rotterdam) voor P. Van Den Bussche en comp.; op de achterzijde
betaling
P. Van Den Bussche aan Isaac Veltman & zoon.
vorm : 1 stuk
periode : 1798-1799

w

Rittenplan en krantenknipsels over de start met ‘De Belbus’ van De Lijn in Koekelare – Ichtegem.
vorm : map
periode : 2002

x

Assignaten van 5 en 10 livres.
vorm : 2 stukken

periode : 1792

y

Middenkredietkas van Brugge Spaar- en Leengilde der gemeente Couckelaere; Spaarboekje nr. 325 van
Charles Vandekerkhove – Denecker, landbouwer Koekelare.
vorm: map
periode: 1922
opmerking: kopie.

aa

Bundel documenten van burgemeester E. Lootens: Verslagen gemeenteraden (24/2, 26/5, 22/9 &
8/12/1961; 23/2, 24/9 & 25/10/1962; 12/7/1963). Antwoord op een dagbladartikel van 10 februari
1961 + twee dagbladartikels. Uitnodiging voor Koekelaarse landbouwers 2/3/1961. Gemeentelijke
mededelingen: 1/4/1967; 12/7/1982 & 1/1/1987. Verslag tentoonstelling in Koekelare augustusseptember 1960. Briefwisseling van advocaat Gits 21/9/1961; van deurwaarder Vandecasteele
28/10/1961; 25/2/1964; van advocaat Soubry 5/12/1962 + nota 24 p., 24/2/1962; 8/3/1962 + nota 12p.,
15/2/ & 18/9/1962; van de gouverneur 10/2 & 4/10/1962; bestendig afgevaardigde Piet Momballyu
21/12/1961; van WVEM 28/2/1961; van de gemeente 28/3 & 6/9/1962, 20/5 & 3/12/1965, 6/4/1981;
van de provincie 7/8//1962 & 8/8/1963; van het ministerie van Binnenlandse Zaken 7/5/1965 &
24/8/1966; EBES 13/5/1965. Betoog van de burgemeester “Waarde medeburger” 8 p. Basis voor de
discussie van overeenkomst tussen WVEM en Koekelare; losse, ongedateerde documenten.
vorm: pak
periode: 1960-1987

bb

Bundel documenten van burgemeester E. Lootens: Briefwisseling: gemeente Koekelare 15/1/1957,
26/9/1960, 3/1/1961; gouverneur 19/2/1962; provincie 28/7/1957; ACEC 26/11/1959; ir. Holvoet
27/2/1960; WVEM 25/11/1960, 9/3/1961, 18/2/1933, 19/4/1934, 27/4/1937, 25/1/1946. Verslagen
gemeenteraad 16/5/1959, 9/12/1960, 26/10 & 30/10/1922, 23/6/1928. Lijst met stroomonderbrekingen
27/12/1961 – 4/2/1962. Overzicht geschil gemeente – WVEM a) 15/1/1957- 12/10/1962 b) 15/1/1957 –
12/10/1960 + nota en analyse contracten 1924 – 1926 7 p. Beginbalans Regie 1/1/1960. Beslissing
inzake statuut Regie van het ministerie van Binnenlandse Zaken 27/6/1959. Voorwaarden van
stroomlevering aan de electriciteitsregie van Staden. Mededelingen aan de burgers van Koekelare
29/12/1959; Achtbare ingezetenen, na 11/1/1962 5 p.; Enkele beschouwingen bij de memorie van
wederantwoord van WVEM 12/7/1966 12 p.
vorm: pak
periode: 1922-1962

cc

Bundel documenten van burgemeester E. Lootens: Verslag advocaat C. Cambier 17/7/1961. Waarde
medeburgers 12/1/1962 18 p. Systemen en methoden voor de uitvoering van electriciteitswerken okt.
1964 9 p. Dienstvoorstel eind 1961 7 p.
vorm: pak
periode: 1961-1964

dd

Bundel documenten van burgemeester E. Lootens: Aanvraag van raadsleden voor een raadszitting
25/9/1961. Artikelen: Wat en hoe is de Electriciteitsregie 6 p.; Stokpaardje II De advocaat-jurist herfst
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1961; In goede termen met EBES Gent eind 1960 2 p.; De Manoevers om de indiening van het
ontwerp van verbeterings- en versterkingswerk 4 p.; Mijnheer de Bestendige Afgevaardigde mei 1962
5 p.; Dringende waarschuwing aan de bevolking 2 p.; Nota 1961 5 p.; De keuze van het
electriciteitsprobleem: leven of dood voor de Regie, eind 1962 5 p.; Overeenkomst met WVEM,
verzoening rechterzijde 25/11/1961; Kontrakt 3 p. Electriciteitsregie van de gemeente Koekelare;
Electriciteitsregie van de gemeente Koekelare – Ontwerp tot verbetering en versterking 20/1/1962 2 p.
Overzicht 6/4/1959 – 8/11/1963; Korte historiek van lastenboek verbeteringswerk Elektriciteit 19601961. Verhoging aankoopprijs; Elektriciteit 9/12/1960. Brief inspectie van Besturen 25/11/1965.
Reglement Regie (i.v.m. aansluitingen op het elektrisch net) 11/1/1963; brochure EBES 1959;
Nota 3 p. Losse ongedateerde documenten zonder titel.
vorm: pak
periode: 1959-1965

8/

ee

Dossier van de liberale en socialistische oppositie bestemd voor de minister van Binnelandse Zaken om
de beslissing van de gemeenteraadszitting van 29 september en de goedkeuring ervan door de
Bestendige Deputatie van 10 oktober 1961 te laten vernietigen. De tekst is opgesteld door de heer Gits,
de advocaat van WVEM.
vorm: een stukpak
periode: 1961

ff

Bundel documenten over de start van “Electriekregie Koekelare” door burgemeester Henri Proot:
briefwisseling met de industriële architect Marcel Goffin (Brussel), met Brusselse en Waalse bedrijven
van uitrustingsmateriaal; aangevuld met losse documenten van na de startperiode.
vorm: pak
periode: 1920-1927
opmerking: gift Daniël Lagrou.

a

Nieuwsbrief van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie november 1995 over brouwen en
brouwers in Vlaanderen. Brij. Christiaen
Vorm: 1 stuk
periode 1995

b

Dag- en kasboek “Electriekregie Koekelare”.
vorm: 3 stukken
periode: 1929-1930
opmerking: gift Daniël Lagrou.

c

Dag- en kasboek “Electriekregie Koekelare”, 3 maandstaten, balans en herinneringsbrief aan verlate
betaling.
vorm: 7 stukken
periode: 1929-1933
opmerking: gift Daniël Lagrou.

d

Dag- en kasboek “Electriekregie Koekelare”.
vorm: 1 stuk (ingebonden)
periode: 1933-1939
opmerking: gift Daniël Lagrou.

e

Bundel documenten van “Electriekregie Koekelare”: maandelijkse facturen WVEM met briefwisseling,
maandstaten van A. Decru (Centrum) en K. Lachat (Mokker), hun loonfiches en die van tijdelijke
medewerkers, facturen van leveringen, werkopdrachten en verzekeringen.
vorm: pak
periode: 1934
opmerking: gift Daniël Lagrou.

f

Bundel documenten van “Electriekregie Koekelare”: maandelijkse facturen WVEM met briefwisseling,
maandstaten van G. Decru (Centrum) en K. Lachat (Mokker), hun loonfiches en die van tijdelijke
medewerkers, facturen van leveringen, werkopdrachten en verzekeringen.
vorm: pak
periode: 1935
opmerking: gift Daniël Lagrou.

g

Enkele documenten van “Electriekregie Koekelare”.
vorm: 5 stukken
periode: 1936
opmerking: gift Daniël Lagrou.

h

Balans van “Electriekregie Koekelare”, lijst met gepresteerde werkuren van medewerkers, factuur van
“La Radiophonie Belge” en verzekering, briefwisseling.
vorm: 7 stukken
periode: 1937
opmerking: gift Daniël Lagrou.
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i

Balans met kladversies van “Electriekregie Koekelare”, 2 maandstaten, facturen van leveringen, twee
interne berichten.
vorm: pak
periode: 1938
opmerking: gift Daniël Lagrou.

j

Maandstaat van “Electriekregie Koekelare”, brief, factuur.
vorm: 6 stukken
periode: 1939
opmerking: gift Daniël Lagrou.

k

Bundel documenten van “Electriekregie Koekelare”, dag-en kasboek, balans, briefwisseling o.m. met
WVEM, facturen van verzekeringen.
vorm: pak
periode: 1940
opmerking: gift Daniël Lagrou.

l

Bundel documenten van “Electriekregie Koekelare”: grootboek, balansen, loonstaten van medewerkers
(A. & G. Decru, K. Lachat), maandstaten, facturen o.m. WVEM, werkopdrachten, verzekering,
briefwisseling, interne nota’s.
vorm: pak
periode: 1941
opmerking: gift Daniël Lagrou.

m

Documenten van “Electriekregie Koekelare”: verslag gemeenteraad (24/11/1942), twee brieven van de
gouverneur.
vorm: 3 stukken
periode: 1942-1943
opmerking: gift Daniël Lagrou.

n

Bundel van de “Regie Elektriciteit Koekelare” (tabellen, grafieken, modellen van documenten, …).
vorm: pak
periode: 1960-1987
opmerking: gift Daniël Lagrou.

o

Kaarten van de “Elektriciteitsregie Koekelare” (schaal 1/500) in verband met de middenspanningskabel
(11 kV) in het centrum, het sportcentrum – domein De Mote – wijk Wallaert en soortgelijke kaarten van
de WVEM voor Koekelare (3), grens met Leke en Ichtegem, een hoogspanningskaart van de WVEM
(schaal 1/10.000). Verder een distributieschema van de Elektriciteitsregie vanuit de Centrale naar de 43
posten; modellen van porseleinen klokken; een kabineklever.
vorm: pak
periode: 1981-1995
opmerking: gift Daniël Lagrou.

p

Plan feestzaal – cafetaria – restaurant “De Triangel” in Koekelare (Ringlaan) opgemaakt door archtect
Eric Verleye (Hooglede) voor Noël Salenbien.
vorm: één stuk
periode: 1993-1994
opmerking: gift Daniël Lagrou.

q

Plannen voor telefonische installaties (RTT Brugge) bij Firmain Proot Lavendee 11 en de hele
Wulfaertdijkstraat.
vorm: twee plannen
periode: 1968-1972
opmerking: gift Daniël Lagrou.

r

Briefwisseling aangaande de start van de gemeentelijke elektriciteitscentrale in Koekelare tussen
burgemeester Henri Proot en G. Piers de Raveschoot, gouverneur L. Janssens de Bisthove, provinciaal
ingenieur A. Vierendeel, J. Carton (De Panne), Marcel Goffin (Brussel), notaris Maertens (Gent) en de
burgemeester van Meulebeke; verder een exploitatierapport.
vorm: 8 stukken
periode: 1919-1922
opmerking: gift van J.-M. Lootens

s

Briefwisseling van de gemeente Koekelare met gouverneur P. Outrive d’Ydewalle en de WestVlaamsche Electriciteitsmaatschappij; verder een uitbatingscontract tussen de gemeente Koekelare en
de West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij.
vorm: 3 stukken
periode: 1944-1962
opmerking: gift van J.-M. Lootens
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9

10

a

Publicitair fotoalbum van veevoeders Pyck voor het bouwen en inrichten van industriële kippenhokken
Vorm: map
periode: 1970-1980

b

crediteurenboek van veevoederbedrijf Pyck
vorm: 1stuk
periode: 1977

c

debiteurenboek van veevoederbedrijf Pyck
vorm: 1 stuk
periode: 1983

d

klantenfiches van veevoederbedrijf Pyck
vorm: pak

periode: 1971-1974

e

uitgaand faktuurboek B115 14701-14750, december 1976
vorm: 1 stuk
periode: 1967

f

briefwisseling van het veevoederbedrijf en de gebroeders Gilbert en Odiel Pyck
vorm: map
periode: 1978-1982

g

reeks aankoopfakturen (1975) van het veevoederbedrijf Pyck
vorm: map
periode: 1975

h

loonboeken van het veevoederbedrijf Pyckvan 1978-1984

a

Evolutie in de kadastergeschiedenis van de site Pyck, sectie B artikel 1332, gegevens over eigenaars en
verbouwingen, kopies uit het kadasterarchief.
Vorm: map
periode: 1832-1980

b

Postvolmachten 334/a van Gilbert en Odiel Pyck; Tweetalig rekeningenstelsel. Supplement op het
handboek van het fabrieksboekhouden, prof. R. Vanalderweireldt, UGent 1964; Notions élémentaires de
Minéralogie & de Lithoologie, F. Kaisin, Leuven 1913; plan voor het bouwen (1968)van een industrieel
legkippenhok voor Vancoillie Gilbert, Hapjesstraat 8 Krombeke;
Vorm: map
periode 1913- 1975

c

Boekhouding, kilocontrole, inventaris van het veevoederbedrijf Pyck
Vorm: map
periode: 1975

d

Bedrijfsbalansen van het veevoederbedrijf Pyck opgemaakt door accountantskantoor G. Vanacker,
Vismarkt Brugge
Vorm: 3 stukken
periode: 1974-1976

e

Goederenprijslijsten (1976 / 1978 )per 100 kg.van het veevoederbedrijf Pyck bestemd voor handelaars.
Vorm: map
periode: 1976-1978

f

Ontvangstbewijs afgegeven door rentmeester Pieter-Jacob Mergaert ten bate van de prinses van Izegem
voor pacht van Jacob Aernout uit Ichtegem op voorgedrukt document. (gift L. Masureel)
Vorm: 1 stuk
periode: 1785

g

Rentebrief ten laste van Frans De Laetere, Koekelare, ter waarde van 200 ponden groot Vlaams. De som
is uitgezet tegen een jaarrente van de 20e penning bij betaling op de vervaldag, dat wordt tegen de 25e
penning bij betaling drie maanden na de vervaldag. De rente komt ten goede aan de minderjarige
kinderen van de overleden Jacob Mergaertsr . Als onderpand geldt de herberg-brouwerij Sint-Hubrecht
of Het blauw Huis, gelegen in de noordzijde van de “calsyde” west van de kerk tussen de buren
Leonard Lefevre (oost) en Andries Wallaart (oost); Frans De Laetere kocht (o.a. met de geleende som)
de herberg op 31/12/1766 van Jacob van Aelst. Weduwe Isabella Elle regelde de akte in Brugge. Het
bisdom Brugge genoot van een jaarlijkse grondrente van 2 schelling 6 groten
vorm: 32 bladzijden in 2 liassen genaaid in een perkamenten omslag;
periode: 27/8/1768
2 papieren zegels hangen aan dubbele perkamenten staarten.
opmerking: gift van Luc Masureel; notitie op de perkamenten omslag: Frans Mergaert (Diksmuide) en
Joseph Mergaert (Eernegem) kregen na verloop elk de intrest van de helft van de beleende som; JanBaptist Delaeter maakte op 4/7/1821 100 pond vrij voor de drie kinderen van Frans Mergaert.
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h

Niet gedateerde figuratieve kaart met bovenaan een roedeschaal en een windroos. De teksten in de
gekleurde randen van de drie afgbeelde percelen zijn onleesbaar. De bedoeling van de kaart is de basis
vormen voor een rechtvaardige “verlandinghe”, waarbij de dis en de pastorie van Sint-Pieterskapelle
betrokken zijn. Er is een verwijzing naar het 3e begin (Zevenkotehoek).
vorm: figuratieve kaart op een stevig blad papier
periode:?
opmerking: gift van Luc Masureel

i

Brief van Pieter Jacob Mergaert aan Helena Weyts, weduwe van Philippe Verhaege in Aartrijke, naar
aanleiding van het verzoek van F. Demeyere, amman in Aartrijke, aan haar, aan Philippe Vergote, Pieter
Boone en (baljuw?) Joannes Kemele om naar Koekelare te komen inzake de verkoop van een partij
bomen in Eernegem.
vorm: 1 stuk
periode:
20/8/1777
opmerking: gift van Luc Masureel, fotocopie.

j

Pachtovereenkomst van Robert Desnick, burgemeester van Koekelare, ten aanzien van Silvia Mergaert
ondertekend op 19/9/1853. Dat contract staat achteraan een rentebrief voor dezelfde goederen (landerij
en huis) in Koekelare, eertijds eigendom van Louise-Pauliune, hertogin van Arenberg, ten aanzien van
pachter Jan van Ryckeghem, gehuwd met een dochter van Anna-Regina De Laeter en gepasseerd bij
notaris Pieter Mergaert in Koekelare op 10/27/1764.
vorm: één boekje
periode:
19/9/1853
opmerking: gift Luc Masureel; origineel contract in perkament ingebonden en voorzien van een
papieren zegel.

k

Gedrukte Prijslijst opgemaakt door de Vereenigde Patroons Wagenmakers van Leuven, Tienen, Bergh
en omliggende; Wagenmakersboek
Vorm: 1 stuk
periode: 1930.

l

handelsbrief van Mattheus Ocket van uit Cadiz aan de heren Serruys te Oostende in verband met
verscheping van goederen
Vorm: 1 stuk
periode 1796 opmerking: kopie

m

Bundel aangiften en briefwisseling inzake openingsbelastingen op slijterijen van brouwerij Chrtistiaen;
Wetgeving terzake;
Vorm: bundel
periode: 1951-1979
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05N-01K
Bewaargever: T. Dereeper
C. Christiaen
H. De Gryse
G. Staelens
1/

2/

3/

Kadaster-belastingen

1-3 a-f, 4 a - e
3l-m
4a-b
4e

opmaak: J. Heus

a

Legger Département de la Lys. Matrice foncière. Couckelaere 30/08/1808 – 233 ingevulde bladen. Met
aanvullende gegevens p. 176 en 230 op losse blaadjes. Bijgewerkt tot 1833.
vorm : register
periode : 1808-1833
opmerking : Op binnenkaft ingekleefd een geschreven notitie over de kostprijs van de opmaak van de
legger (Gaumont Brugge) en de prijs bij de drukker (J. Bogaert, Brugge).

b

Leggers. Etat de section, Dl. 1. Section A La montagne; Section B La longue prairie; Section C de l’Etang.
Dl. 2 Section D Moulin de l’Ouest; Section E de la Croix; Section F de l’Etang
de la prairie; Section G Moulin de la Cigogne.
Dl. 3 Section H Moulin du Nord; Section I l’ arbre faux.; Section K du Parc;
Section L L’interieur.
In deel 3 klachtbrief aan Vandewalle, gemeenteontvanger, vanwege de heer Ricour uit Koekelare.
vorm : register
periode : 1808

a

Kohier over de belastingsplichtigen in Koekelare (van artikel 205 tot artikel 388; p.51 - p.97)
vorm : register
periode : 1812

b

Kohier over de belastingsplichtigen in Koekelare (van artikel 1 tot artikel 442 –met recapitulatie).
Achteraan los, dubbel blad met recapitulatie.
vorm : register
periode : 1813

c

Kohier over de belastingsplichtigen in Koekelare(van artikel 1 tot artikel 448 –met recapitulatie).
vorm : register
periode : 1814

d

Kohier van buitengewone belasting in Koekelare(van artikel 1 tot artikel 448 –met recapitulatie).
vorm : register
periode : 1814

e

Kohier over de belastingsplichtigen in Koekelare(van artikel 1 tot artikel 410 –met recapitulatie).
vorm : register
periode : 1815

f

Kadastrale legger van Koekelare met vermelding van Dorp, Sterrewijk, Mokkerwijk (nr. 1 lot 354).
vorm : ingebonden register
periode : 1834
opmerking : geschrift is hier en daar vervaagd.

a

Beschrijvende tabel met bevaarbare waterlopen (volgens de wet van 7 mei van 1877) voor Bovekerke en
kadastrale beschrijvende tabellen en schetsen.
vorm : registers
periode : 1835-1888

b

Kadastrale legger van Koekelare (alfabetische lijst van eigenaars en aanwijzende tabel).
vorm :origineel en kopie van lijst en tabel periode : 1834

c

Kadastrale legger bij de kadasterkaart van Koekelare opgemaakt door P.C. Popp met alfabetische lijst en
tabel, tot en met artikel 691 en aanvulling van artikel 675. Bijgeschreven wijziging van artikelen 441 en
584.
vorm : register
periode : 1846
opmerking : origineel en kopie.

d

Alfabetische tafel van de eigenaars met wijzigingen aan de kadastrale legger van Koekelare 1846.
vorm : register
periode : 1846-1879

e

Alfabetische tafel van de eigenaars in Koekelare met wijzigingen aan hun onroerend goed.
vorm : register
periode : 1877-1911

f

Kadastrale legger van Zande door P.C. Popp (alfabetische lijst en aanwijzende tabel).
7/05/2022

89
vorm : origineel en kopie van lijst en tabel periode : 1846

4/

g

Omloper van Zande (Beterdinghe Zande d’anno 1711 – Cleene en groote hoofdinghe d’anno 1720Beterdinghe thienden ibidem d’a° 1731 door Reynier Claeys)
o Deel 1. verbeteringen opgesteld in oktober 1711 – 42 bladen
o Deel 2. kleine en grote verhoofding van land in de parochie Zande onder watering Gistel-ambacht
1720; 42 bladen
o Korte hoofding volgens de verbetering door gezworen landmeter Jacob de Jaeger, hoofdman
november 1731; 39 bladen, waarvan de meeste niet beschreven (los blaadje aanvulling bij 1e begin,
artikelen 34, 35, 40 en 42.
vorm : in perkament gebonden schrift
periode : 1711-1731
opmerking : in kluis

h

Omloper van Zande: 1e Quohier vande prochie van Sande inhoudende 1e begin tot ende van VIe begin
incluys, gecollagioneert in den maent july 1762. Toegehoorende ende doen schrijven uijt den ommelooper
van Sr ferd. Marissael aen mij gheswooren Landtmeter s’ landts vanden Vrijen voorhouden desen IXe
augst 1762 hubertus Devynck (opmeting gebeurde door Rycquaert Haverbout, Jan fs Bastiaen Dierycx, en
Maerten fs Maerten Weyns, gezworen landmeters van 11 mei 1550 tot 30 september 1555, afgewerkt 3
Weidemaand 1556; 85 genummerde bladen. Los blaadje met aanvulling 4e begin artikel 3 in 1794, los
dubbel blad met een partiële nieuwe legger opgemaakt door Pieter Maryssael in 1755 voor J.B. De
Cooninck en Frans Goddaer, gehuwd met Joanna Lyssens).
vorm : in perkament gebonden schrift
periode : 1555-1762
opmerking : in kluis; kopie in archiefdoos.

i

Omloper van Zande: IIe Cohier vande Prochie van Zande inhoudende het sevenste tot ende met het XIIII e
begin incluys wesende het laste begin van deze Prochie, toebehoorende ende geschreven bij mij
onderschreven Gheswooren Landtmeter Slandts vanden Vrijen doorbieden dezen IXe augst 1762 –
Hubertus Devynck (genummerde bladen van 84 tot 150); inliggend: kaart 7e begin, voor Pieter Bolle,
opgemaakt in maart 1792.
vorm : in perkament gebonden schrift
periode : 1762-1792
opmerking : in kluis.

j

Grote en kleine verhoofding van de parochies Moere en Koekelare opgesteld door landmeter Pieter fs
David Oudaert op basis van de respectieve ommelopers.
vorm : in perkament gebonden schrift
periode : 1721-1726
opmerking : aankoop Spaenhiers; in kluis

k

Kohier van de prochie Zande met het 7e tot en met het 14e begin, overgeschreven door landmeter Hubert
Devyncke.
vorm: pak
periode: 9 augustus 1702
opmerking: kopie; met een schets uit 7e begin art. 467-474, toebehorende aan J. De Prez en gebruikt door
Pieter Bolle, maart 1791.

l

Ommeloper van Bovekerke door landmeter Lust op verzoek van hoofdman Jan Van Den Casteele, verder
van Louis Desendre, de oude en de jonge, Pieter Van Wynnezeele, Jan Pieter De Graeve, Niclaeys
Wullepit, Adriaen Dobbelaere, Adriaen De Poorter, Jan Dely, Pauwel Ceelare, Pieter Van Loo en Joos De
Latre.
vorm: pak
periode: 1675
opmerking: kopie (origineel C. Christiaen).

m

Belastingrol van Bovekerke opgesteld door de gemeentelijke ‘agent’ in zes secties (Platse, Velt, Oosten van
de Platse, Vyver, Molen en Midy).
vorm: map
periode: 1808
opmerking: kopie (origineel C. Christiaen).

n

Middenkustpolder – Openbaar Bestuur voor lokaal waterbeheer: verslag van de gewone Algemene
Vergadering.
vorm : 3 brochures
periode : 2009-2011

a

Omloper van Koekelare opgesteld door landmeters Gilles Vaillant en Roelandt-Meyaerdt:
- katern met uittreksels met concordantie van het 25e begin met de legger van het kadaster 1834;- volledige
transcriptie van 16e begin tot 20e begin, artikel 14;
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- volledige transcriptie van 20e begin, artikel 15 tot 25e begin, artikel 159;
- losse notities o.m. met toelichtingen van landmeterstermen.
vorm : 1 katern met losse bladen, 4 schriften
periode : 1705-1950
b

Transcriptie van de omloper van Koekelare (1705-1711): 1e Begin tot artikel 111 (afschrift uit kerkarchief ;
overige beginnen, afschrift van een afschrift dd. 1778).
vorm : 7 schriften
periode : 1705-1960

c

Legger voor het vaststellen van de individuele omslag (directe belasting, patentrecht, verbruiksbelasting) in
de gemeente Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 1835

d

Legger Meulenbekers of codex B : Register van alle den lande ende renten der kercke van Couckelaere
toebehoorende ghemaect ende vernieut by my Cornelis Muelenbekers ghezwooren landtmeetere.
vorm: register
periode: 1522
opmerking: kopie.

e

Omloper van Bovekerke met 11 beginnen opgemaakt door landmeter Niklaas Depuyt, parochiaan van
Bovekerke.
vorm: pak
periode: 1675
opmerking: kopie RAB; met CD-R, waarop legger van Bovekerke.

f

Getranscribeerde (onvolledige) omloper van Bovekerke (met 11 beginnen) opgesteld door Pieter Lust,
gezworen landmeter; aangevuld met rekeninguittreksels, lijsten van landgebruikers, beschrijving van de
gemeente, overzicht van herbergen.
vorm: map
periode: 1675
opmerking : 2 bundels met onduidelijke kopies

g

Kwijtingsbewijzen van rijwieltaks voor Alfons Luytte en voor Antoinette Dewilde, afgeleverd door het
belastingskantoor in Eernegem.
vorm: 2 stukken
periode: 1914-1927

h

Kadasterschetsen met vermelding van percelen en hun bezitters aan weerszijden van de Belhuttestraat of de
Arm van Koekelare.
vorm: 2 stukken
periode: 1830 (?)
opmerking: kopie (G. Masureel).

i

Briefwisseling met de gemeentontvanger betreffende de nalatige betaling van gemeentelijke belasting in
Koekelare o.m. door baron Fallon.
vorm: 4 stukken
periode: 1933-1935

j

Schematische kadasterkaarten van percelen gelegen aan weerszijden van de Provinciebaan van Ichtegem
tot Bovekerke en van ‘den aerme van Couckelaere’ (=Belhuttestraat).
vorm: 2 stukken
periode: 1808 of 1834
opmerking: kopie (orig. bij L. Masureel Vladslo).

k

Nieuwe legger van land van het Brugse Vrije en de Guysenlanden in het Ambacht en de Watering van
Gistel en in de parochie van Zande toebehorend bij koop van Frans Goddaer aan Jan-Baptist De Cooninck,
gehuwd met Joanna Lyssens, gebruikt door Bartolemeus De Jagher; percelen gelegen in Zande 2e begin art.
5 en 61 en 4e begin art. 4, geregistreerd door landmeter Pieter Marysael.
vorm: 1 stuk
periode: 1755
opmerking: zie ook 05C-01K / 11-12.

l

Kohier van de eigendommen van de prins van Izegem in Koekelare, opgesteld door landmeter Roeland
Meyaerdt.
vorm : 1 stuk
periode : 1723
opmerking: kopie, origineel in kluis; transcriptie zie 4m

m

Transcriptie in duplo van het kohier 1723 met de bezittingen van de prins van Izegem in Koekelare,
opgesteld door landmeter Roeland Meyaerdt.
vorm 4 stukken
periode : 1996-2001
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opmerking : met twee brieven (D. Vandenbroucke en J. Heus).

5/

n

Brieven van de baljuw, de burgemeester en schepenen van het Land van Wijnendale aan de overheid van
de heerlijkheid Pereboom inzake belastinginning in functie van militaire inspanningen.
vorm : 7 stukken
periode : 1703-1721
opmerking : kopies

o

Tekst voor een aankondiging van op de kerkstichel van een belastingomslag volgens het reglement van 16
oktober 1702 op last van burgemeester en schepenen van het Brugse Vrije.
vorm : 1 stuk
periode : 1720-1721
opmerking: kopie.

p

Omrekeningstabel: roeden in ha-a-ca; gemeten in ha-a-ca; ca in gemeten-lijnen-roeden;
a in gemeten-lijnen-roeden; ha in gemeten-lijnen-roeden.
vorm: 1 stuk
periode: ?

a

Oorspronkelijke Kadastrale Legger of Alphabetische-Lyst der Grond-Eygenaeren met omschryving van
derzelver ongebouwde en gebouwde vaste eygendommen (grondbelasting) : Couckelaere en Bovekerke.
vorm : 2 bundels
periode : 1834
opmerking : kopies

b

alfabethisch register van de grondeigenaars volgens de omloper (1705-1711) van Koekelare opgemaakt
door Tr. Dereeper
vorm: schrift
periode: 1705-1711

c

alfabethisch register met de grondgebruikers volgens de omloper (1705-1711) van Koekelare opgemaakt
door Tr. Dereeper
vorm: schrift
periode: 1705-1711

d

betalingsbewijzen van radiotaks; machtigingen tot het houden van een radio-electrisch ontvangtoestel
vorm: map
periode
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06A-01K

Kunst

bewaargever: L. Spyckerelle 1 a
R. Casier
1b
1/

2

opmaak: J. Heus

a

Schetsboeken (6) van André Delbaere uit Rumbeke als student aan de St.-Lucasacademie in Gent (19301933) en een 'kladboek' als interne leerling aan het Klein Seminarie in Roeselare.
vorm: pak
periode : 1925-1931

b

Patroonboek voor het kantklossen (XI Le filet Ancien au point de reprise. 290 modèles artistiques inédites
Wolf et Dupeyron-Duinkerke-Parijs) en een blauwdruk.
vorm: 2 stukken
periode : 1930 (?)

c

Bundel documenten over het leven en het werk van Josué Dupon.
vorm: pak
periode : 1895-1960
opmerking: kopie

d

Bundel met uitnodigingen en programma’s van tentoonstellingen in het Cultureel Centrum ‘De Brouwerij’
in Koekelare.
vorm: map
periode: 1996-2008
opmerking: zie ook collectie affiches

e

Programma bij de opening van de ‘poëziestraat’ (=Noordomstraat) in Koekelare (met een gedicht van
Renaat Ramon en Karel Anneessens).
vorm: 1 stuk
periode: 2000

f

Uitnodiging tot de tentoonstelling van werken van Filip Bisschop in “Het Hemelsbreed Verschil” in
Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 2005

g

Bundel Historische monumenten & gebouwen : 25 pentekeningen door Jan Van Campenhout in
Aalst (2), Aarschot (1), Anderlecht (1), Anseremme (1), Antoing (1), Antwerpen (3), Bouillon (2),
Brugge (5), Brussel (2), Diest (3), Diksmuide (1), Dinant (1), Doornik (1), Durbuy (1).
vorm : map
periode : ?

h

Stad Nieuwpoort (vismijn) : tentoonstelling ‘Kunst in & uit Koekelare’ van Monique Larock, Christine
Jongbloet, Gerrit Germonpré, Nadine Van Imschoot en Isabel Waeyaert.
vorm : 2 stukken
periode : 1996

i

Zomertentoonstellingen in het Cultureel Centrum De Brouwerij Koekelare: “BEELDEN binnenste BUITEN
buitenste BINNEN” “3 x Brugge in Koekelare”; “Beelden in de Mote”; “Leo Crul, Jef Snauwaert, Etienne
Dierendonck, Cecile Timmerman”; en in het Huis Proot: Giacoma Lo Coco, Brecht Ledene, Danny Bloes,
Eddy Walrave, Erik Dejonckheere, Steffen Christensen; Benjamin Gardin “A young vision on the Great
War”; Kunstroute (12 km): Els Vermandere, Jeffrie, Harry Vercaigne, Martine Vyvey, Maarten
Wydooghe, Tine Lievens, Maur Sanctorum, Gerard Braem, Frank Ranson, Anna Crevits; KoekelArt:
Kunst- en Cultuurmarkt (Concertplein Koekelare, zondag 13 augustus 2017, zondag 18 augustus 2019);
Willie Lambrecht (04/08/1990); KoekelArt (15/08/2021).
vorm : map
periode : 1998-2021

j

Brochure: Kleur in Koekelare over de tentoonstelling van en de kunstenaar Willy Lambrecht
vorm: 1 stuk
periode: 1990

a

Archief & Kunstpatrimonium van het OCMW Brugge, Onze-Lieve-Vrouw van Blindekens : de Brugse
inkleuring van het Mariafeest van 15 augustus – de Brugse belofte en de slag bij de Pevelenberg (1304).
vorm : brochure
periode : 2010

b

Uitnodiging tot de openluchttentoonstelling in Koekelare en de tentoonstelling in het restaurant “Het
Hemelsbreed Verschil” van Irénée Duriez en Jan Desmarets.
vorm : 1 stuk
periode : 2012-2013
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c

Figuratieve kaart van een fragment van de Dorpsstraat en de Noordomstraat, waarop eigendommen van
J.-B. De Laeter, Charles Tyvaert (brouwer), de erfgenamen Blontrock en Mergaert, Pieter Debou, Henri
Compernolle en Paulus Kerkhove zijn aangegeven.
vorm : 1 stuk
periode : 1825 ?

d

Uitnodiging tot de opening van de tentoonstelling met aquarellen van Carlo Christiaen op vrijdag 15
februari 2008 in ‘Brouwerij Christiaen’ te Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 2008

e

Week van de Amateurkunsten: WAK Gazet ‘de groote kunst’ en ‘activiteiten’.
vorm: 2 stukken
periode: 2014

f

Bernadette Meier-Roose, Hugonne Verschraegen: ‘Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische
bedehuizen’, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Torhout, Ministerie van Nederlandse Cultuur, Koninklijk
Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel 1976, 33 p.
vorm: 1 stuk
periode: 1976
opmerking: kopie

g

Topografische kaart in kleur van het antieke Rome: met 806 monumenten en andere gebouwen
(70 x 85 cm). ME di Maggiore Cristina, Roman Antiquities Research Unit.
vorm: 1 stuk
periode: 1984

h

Collectie fotografische en reële kantmodellen met prijslijst en toelichting. Uitgewerkte oefeninegen en
lessen door Ann Dereeper en Cecile Dewilde.
vorm: pak
periode: 1962
opmerking: gift van Jan Dereeper.

i

Catalogus samengesteld en met werk van Yves Rhayé: Les lys et le tournesol, 1977; Histoires Vécues
parmi les Bonzarts, Yves Rhayé; kasteel van Voorde, ets 1696; catalogus van tentoonstelling Yves Rhayé
in galerie Gerard Laubie, Parijs 1978.
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07A-01K

Diverse Voorwerpen

bewaargever:

opmaak: J. Heus

1/

- Medaille Spel zonder grenzen
Koekelare 1961
- Muziekfestival Fedekam West-Vlaanderen Diksmuide 26/08/1979
- Bedevaartvaantje O.-L.-V. van de Ossenweg Zoutleeuw
- Vaantje Minivoetbal Koekelare Centrum Zuudhove 1974-1975
- Kampioen De Goudvink
- Vaantje BBC Contact Koekelare
- Fles met knikker/Verschelden Renaix
- Schoenlapperspriemen
- Haarspelden
- Rolhoudertjes
- Medaille Christoffel
- Gedenkpenning ‘De Koekelaarse Fransman’ (100 bezanten) 1982-’83 (3 exemplaren) met
garantiebewijzen Monument Belgium
- NSB Koekelare-Bovekerke (23/09/2007) (2 exemplaren)
- Schapulieren, paternoster, medaille Heilig Jaar onder paus Pius XII, Theresiaanse paternoster, speldje met
H. Maria.
- Geglazuurde tegel met wapenschild van Koekelare (gouden bezanten en K)
- Insigne ‘Ik ben Vlaming en daar ben ik fier op’
- Blikken fietsplaat West-Vlaanderen 1987
- Islamitisch gebedssnoer
- 2 koperen kogels
- Mengsel van roggemeel en kalk waarmee de molen Depreitere (Kredietbank) gemetseld werd
- Middeleeuws spinpotje
- Twee fragmenten silex, 1 fragment tufsteen, 1 fragment obsidiaan, 1 fragment zandsteen.
- Medaille ‘Beroepsvereniging 1e kl.’ laureaat van de arbeid, toebehorend aan Achiel Mylle.
- Geglazuurde tegel: ‘KGB-OKRA 50 jaar 1956-2006 Koekelare’.
- stukje perkamentlint met deel van een zegel
- Rock Torhout
vorm: verzameling in doos
periode : ca. 14e eeuw-2007

2/

- Hulde van het dankbare vaderland 1914-1918 aan Pierre Huilmand.
- Diploma Nationale Strijdersbond aan de afdeling Koekelare, 4 augustus 1957.
- Bevelhebber van het Geheim Leger – Jean Formesyn, 5/12/1945.
- Toewijding van de woning van het gezin Victor Casier/Louise Catrysse aan het Hart van Jezus op 14 juni
1921 door priester V. Pil.
- Apostolische zegen en volle aflaat door paus Pius XII toegekend aan het gezin Richard CasierDehaemers, Vaticaanstad, 1 september 1939.
- Getuigschriften bekwaamheid van Alina Casier 1e leerjaar voor Handels- en Volksleergangen aan het
Bestendig Secretariaat van den Kristen Middenstandsverbond voor Diksmuide en Omstreken – 30 juni
1937.
- Factuur van de aankoop van een Barco radio met 5 lampen door Theophile Vannieuwkerke bij Jozef
Pozzolo (Diksmuide 18 januari 1936).
vorm: grote omslag
periode : 1920-1957

3/

Stempels van de “Electriciteitsregie Koekelare”
vorm: 4 stempels
periode: 1960-1990
opmerking: gift van Daniël Lagrou
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09A-01K

Voeding

bewaargever : T. Dereeper 1b-f
E. Dewulf 1h-i
1/

opmaak: J. Heus

a

Menu’s (Lentegouwdag Davidsfonds in Steenbrugge; diverse familie-aangelegenheden; kaartersclub,
eremis pater Winfried Izegem).
vorm : 6 stukken
periode : 1946-1968

b

Aandeelboekje van de coöperatieve ‘Ons brood’.
vorm : 1 stuk
periode : 1962-1978

c

Lidmaatschapsboekje van het ‘Provinciaal Hulp- en Voedingscomiteit van het Noorden van WestVlaanderen’ en een uithangbiljet voor de bakkers in Koekelare op bevel van de bezettende overheid.
vorm : 2 stukken
periode : 1915-?
opmerking: uithangbiljet is een kopie.

d

Keuken 1941-70 Actuele recepten, 32 p.
vorm : brochure

periode : 1941

e

Bundel documenten van ‘De Koekelaarse Wijngilde’ (reisgids naar Het Hageland; 6 nummers van De
Wijnkrant).
vorm: 7 stukken
periode: 1984-1989
opmerking: zie collectie affiches.

f

Verzameling van spijskaarten ten gebruike van leerlingen der Huishoudscholen.
vorm : 1 schrift
periode : 1934-1935

g
h

Lijst met herbergen in Koekelare die verklaren een vergunning te bezitten om bier, wijn, brandewijn,
jenever en annys te mogen slijten.
vorm : 1 stuk
periode :1765

i

Dossier Bakkersbond: Nationale Commissie voor Economische Uitbreiding, Het Brood : zijn weldaden,
zijn geschiedenis, zijn techniek, zijn toepassingen, Brussel, s. d.; Gouden Jubileum (1926-1976) van de
Brood- en Banketbakkersbond arrondissement Diksmuide-Koekelare, Koekelare, 1976; handgeschreven
uittreksels uit het verslagboek van de Koekelaarse Bakkersbond (1926-1947); Ons Beroep, jg. 11, nr. 1
(kopie, met verslag over het gouden jubileum Diksmuide-Koekelare en jubilaris M. Dewulf).
vorm: brochure
periode : 1976-1977
opmerking: met biografie Maurice Dewulf en van Aubertus door Fulbertus, bisschop van
Kamerrijk.

j
k

Brief van de AA-groep Koekelare aan de bevolking.
vorm: 1 stuk
periode: ?

l

Bundel documenten betreffende de brouwerij Lootens in Koekelare, o.m. met een korte historiek.
vorm: 5 stukken
periode: 1950?- 1990?

m

Collectie bieretiketten van de brouwerij Christiaen in Koekelare.
vorm: map
periode: 1945-1970?

n

Ch. Tournicourt, Eetgewoonten in Koekelare tijdens het Interbellum, verhandeling 1ste licentie
Germaanse Talen KU Leuven, Nederlandse Volkskunde , o.l.v. Prof. S. Top.
vorm : bundel
periode : 2005 – 2006
opmerking : kladversie

Collecties publicaties over het bereiden van gerechten :
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2/

a

•

•
•
•
*
*
*
*
*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

G. Clement : Lekkere melkschotels, s.l., s.d.; Lekkernijen, s.l., s.d.; Hoe bereiden wij Confituur
?
Soep en groentengerechten, s.d.; De Goede Huiselijke Keuken, s.d. (2 uitgaven);
Hoe kan ik best vruchten bereiden en inmaken ?, s.d. (uitgaven van de Nationale
Commissie voor Economische Uitbreiding, Brussel);
A. Delsemme : Wat eenieder behoort te weten omtrent de rationeele voeding, Luik, 1917;
E. Van Daele : Warenkennis en werkwijzen bij voeding en huishouding, Oudenaarde, 1931(5e);
M. J. Krabbe : F. Nietlispach’s 200 Diners, Brugge, 19323; Koude voor- en nagerechten naar
F. Nietlispach, Brugge, s.d., 2e druk;
Praktische School voor Gezins- en Huishoudopleiding, Brussel : Onze dagelijkse keuken, s.d.;
Le Travail Mécanique de la Tole, Brussel : Inmaken door Sterilisatie, Receptenboek, s.d.;
Méa – Fermière : Ten dienste van het Ekonomaat (Méa-Fermière), Fleurus, 1958;
Bloemmolens Ant. Coppens : Anco-recepten, Turnhout, s.d.;
Marie Thumas, Leuven : Verzameling van keukenrecepten der conservenfabrieken Marie
Thumas Leuven, Antwerpen, s.d.;
Imperial produkten : De nagerechten vervaardigd met Imperial produkten. Handboek met
gemakkelijke en goedkoope recepten, Antwerpen, s.d.; Nagerechten met Imperial Produkten,
Antwerpen, 19586;
Union Margarinière Belge : De keuken in film(Solo), Merksem, s.d.;
Solange Vital : Recepten en raadgevingen van de hulp- en kookdienst Solo, Schoten, s.d.; Solo
helpt mij koken !, Merksem, s.d.; Lekker leven ! Dank zij Solo, Brasschaat, s.d.;
Liebig : Een reeks praktische Liebigrecepten, Antwerpen, s.d.; Keus van gewestelijke recepten
en nationale gerechten. Klein handboek van de spaarzame fijnproever (Liebig),
Antwerpen, s.d.;
A. Vandenbrouck : 200.000 kruismenu’s, Brussel, s.d.;
Fabrieken Remy : 40 recepten voor pasteigebak (Remy), Wijgmaal, s.d.;
M. Wardenier : Nestor Martin biedt u enkele practische keukenrecepten, s.l., s.d.;
Het Nederlands Zuivelbureau, Belgische afdeling : Hollandse Kaasrecepten, Brussel, s.d.;
R. Oliver : 180 recepten voor het gebruik van Novachef, Brussel, s.d.;
Allerlei : Bundel met geschreven en getypte recepten en menu’s;
R. Roncart : De suikerfabricage.
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11A-01K

Architectuur

bewaargever: A. Casier
1a
T. Dereeper 1 c
1/

opmaak: J. Heus

a

Bouwdossier van een woonhuis voor Alma Casier in de Ichtegemstraat (kadaster Sectie C nr 1124g2)
door architect Alfons Vangheluwe, Eernegem: 3 ontwerpplannen, 1 gewijzigde planverdeling, 2
exemplaren van het lastenboek.
vorm : pak
periode : 1949

b

Ontwerp van een woonhuis te bouwen in de Veldstraat voor Juliaan Vanhee-Marie Devriendt op
kalkpapier getekend door Ernest Bauwens.
vorm : 1 stuk
periode : 1924

c

Proces-verbaal van plaatsbeschrijving van een woning in de Belhuttestraat nummer 7 in Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode: 1987-1988

d

Ontwerp brouwerij Christiaen, in opdracht van het schepencollege van Koekelare; brchure: Van
Brouwerij Christiaen en omgeving tot Cultureel- en toeristisch ontmoetingscentrum; plans: restauratie
brouwerij Christiaen;
vorm: map
periode: 1986

e

A Plus, nr. 72, Architectuurscholen: projekten.
vorm: 1 stuk
periode: 1981
opmerking: p. 6 & 7, architect G. Callens over brouwerij Christiaen en omgeving in Koekelare.

f

Historiek van de Rijkswachtkazerne in Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1998

g

Historiek van de Plaatsmolen in Koekelare n.a.v. de renovatie.
vorm: 1 stuk
periode: 2002
opmerking: de zo gezegde auteur Denneweth ontleeende zijn gegevens aan J. Heus, De korenwindmolen
van Henri Vanghillewe (1830-2000), JBS 1999,p 59-65, zonder verwijzing.

h

Bundel brochures : Sint-Pieterskerk te Lo, 850 jaar Sint-Jacobskerk in Ieper, Slot van Laarne,
Kasteelmuseum te Wijnendale, Langs Vlaamse wegen : Alveringem en Oudenburg, Het kasteel van
Loppem, De Keizer Karel-schouw in de Schepenkamer van het Brugse Vrije, Onze-Lieve-Vrouwekerk in
Damme, Stadhuis Diksmuide door de eeuwen heen.
vorm : pak
periode : 1988-2016

i

Provincie West-Vlaanderen, Bouwen met gevoel. Wederopbouw-erfgoed en dorps- en stadsontwikkeling
in de Westhoek. Thema : omgaan met wederopbouwarchitectuur in de Westhoek en in de frontstreek van
1914-1918.
vorm : brochure
periode : 2011

j

Provincie West-Vlaanderen, Schoon gedaan, een leidraad voor bouwen en verbouwen in de Westhoek.
vorm : brochure
periode : 2011

k

Provincie West-Vlaanderen, Bouwen met gevoel. Erfgoed en stads- en dorpsontwikkeling; studiebezoek
Gent en omgeving .
vorm : map
periode : 2011

l

Plan voor de uitbreiding van een keuken in een huis in de Stationsstraat 21 (Koekelare) Sectie A 1267e6,
bewoond door S. Depoorter-Bogaert.
vorm : 2 stukken
periode : 1967
opmerking : met overeenkomst van de buur.

m

Bundel plannen voor een nieuwe woning in de Ringlaan (Koekelare) Sie C nr. 1070f , getekend door
architect Gilbert Marcus voor de eigenaars R. Seys-Provoost; met plan voor wijziging zuidelijke gevel,
de nodige vergunningen en proces-verbaal voor de overname van een scheidingsmuur.
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vorm : map
n

Kadasterkaart met het centrum van Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1859

o

Bouwvergunning voor een woonhuis in de Lekestraat (nu Oostmeetstraat), eigenaar Marcel Blomme.
vorm: 1 stuk
periode: 1932
opmerking: kopie

p

RISO West-Vlaanderen, Koekelare of de zoektocht naar een eigentijds en vernieuwd ruimtelijk beleid.
Een gemeente tussen stad en platteland.
vorm: 1 stuk
periode: 1986?

q

Vereniging Leefmilieu (red. J. Heus), Koekelare bouwwerf, Koekelare, 1979.

r

Restauratiedossier Hovaeremolen. Fase één: dringende instandhoudingswerken en fase twee: restauratie
en maalvaardig maken. Documenten in verband met de klassering als beschermd monument. Plannen,
bestekken, aanbesteding en briefwisseling voor de restauratiewerken.
Vorm: bundel

2/

periode : 1964-1970

periode: 1971-1994

a

Studie van archtect Katrien Roels nopens de restauratie en herbestemming van de Brouwerij Christiaen
te Koekelare: de historiek van de brouwerij, het gebouw voor de restauratie, het gebouw na de restauratie
en een kritische bespreking van de restauratie.
vorm: bundel
periode: 1995

b

Bundel samengesteld door architect Katrien Roels met plannen, ontwerpen, krantenknipsels nopens de
Brouwerij Chrisiaen te Koekelare: analyse, geschiedenis van de brouwerij, link tussen analyse en
resultaat, Vlaams monument van het jaar 1993, dorpsherwaardering, inrichten musea.
vorm: bundel
periode: 1995

c

Plannen, beschrijving van de algemene bepalingen en uitrusting van de aan elkaar palende residenties De
Hoorn (Dorpsstraat) en Beethoven (Zuidstraat)
vorm: bundel
periode: 1992

d

Bouwhistorisch onderzoek van de hoeve Oostendsesteenweg nr. 276 Eernegem (Ichtegem) opgemaakt
doo Sivie Creyf, bouwhistorica. Zie JBS 2009 p. 175.
vorm: bundel
periode: 2009

e

Project ‘Square De Swal’: een uniek project voor Koekelare met 19 woningen.
vorm: brochure
periode: 1991
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13A-01K

Gemeentelijke Culturele Raad

bewaargever: F. Dedrie
1 a- e
J. Heus
2 a- f
Y. Leplae-Callemeyn 2 g – 3 d
J-M. Lootens
3e–5h
1/

2/

opmaak: J. Heus 1- 2 f
L. Dhondt 2 g - 4 e

a

Bundel documenten (briefwisseling, verslagen Dagelijks Bestuur en Algemene Vergaderingen).
vorm : ingebonden
periode : 1970-1971

b

Bundel documenten (briefwisseling, verslagen Dagelijks Bestuur en Algemene Vergaderingen).
vorm : ingebonden
periode : 1972

c

Bundel documenten (briefwisseling, verslagen Dagelijks Bestuur en Algemene Vergaderingen).
vorm : ingebonden
periode : 1973-1977

d

Bundel documenten (briefwisseling, verslagen Dagelijks Bestuur en Algemene Vergaderingen).
vorm : ingebonden
periode : 1978-1981

e

Bundel documenten (briefwisseling, verslagen Dagelijks Bestuur en Algemene Vergaderingen).
vorm : ingebonden
periode : 1982-1985

a

Briefwisseling aangaande de voorbereiding tot het oprichten van een gemeentelijke Culturele Raad in
Koekelare.
vorm: map
periode: 1967-1968

b

Bundel documenten ter voorbereiding tot het oprichten van een gemeentelijke Culturele Raad in Koekelare –
aanzet tot verwerking in tabelvorm.
vorm: map
periode: 1964-1970

c

Briefwisseling aangaande de voorbereiding tot het oprichten van een gemeentelijke Culturele Raad in
Koekelare en documenten over de oprichting.
vorm: map
periode: 1969

d

Briefwisseling van de gemeentelijke Culturele Raad in Koekelare.
vorm: map
periode: 1970

e

Briefwisseling van de gemeentelijke Culturele Raad in Koekelare; documenten stichtingsvergadering en
vergaderingen Groencomité.
vorm: map
periode: 1971

f

Briefwisseling van de gemeentelijke Culturele Raad in Koekelare.
vorm: map
periode: 1972

g

Aanvullingen op de verslagen van het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering van de Culturele Raad
in Koekelare .
vorm: map
periode: 1969-1971

h

Aanvullingen op de verslagen van het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering van de Culturele Raad
in Koekelare.
vorm: map
periode: 1972

i

Aanvullingen op de verslagen van het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering van de Culturele Raad
in Koekelare. Brochure Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, Handleiding voor de
gemeentelijke raden voor Cultuur en culturele vrijetijdsbesteding, Brussel, 1975.
vorm: map
periode: 1973-1975

j

Aanvullingen op de verslagen van het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering van de Culturele Raad
in Koekelare.
vorm: map
periode: 1977-1981
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opmerking : met bundel Vlaamse Volksliederen 1978 (Davidsfonds, Vermeylenfonds, Willemsfonds,
Jeugd en Muziek).
k

3/ a

4/

Aanvullingen op de verslagen van het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering van de Culturele Raad
in Koekelare.
vorm: map
periode: 1982-1985
Verslagen van het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering.
vorm: map
periode: 1986-1988

b

Verslagen van het Dagelijks Bestuur, de Algemene Vergadering en van de erkenningscommissie.
vorm: map
periode:1989-1990

c

Verslagen van het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering.
vorm: map
periode:1991-1992

d

Verslagen van het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering.
vorm: map
periode:1993-1994

e

Verslagen van het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering.
vorm: map
periode:1995-1996

f

Verslagen van het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering.
Ontwerptekening kunstwerk voor het dorpsplein in Bovekerke door Jeffrie Devrieze.
vorm: map
periode: 1997-1999
opmerking: met uitnodiging ‘Viering 30 jaar Gemeentelijke Culturele Raad: 1969-1999’; briefwisseling
tussen Willemsfonds, burgemeester en Culturele Raad

a

Verslagen van het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering;
Brief van fotograaf Jean Mil (Debaillie E.) inzake copyright op publicaties van gemeente.
vorm: map
periode: 1999-2000

b

Verslagen van het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering;
Ontslagbrief met motivatie van voorzitter Lootens Jean-Marie;
vorm: map
periode: 2001

c

Verslagen van het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering.
vorm: map
periode: 2002

d

Verslagen van het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering.
vorm: map
periode: 2003
opmerking: met uitnodiging ‘Poëzie in de (Noordom)straat: Vlaanderen feest’; protestbrief J.-M. Lootens
over afbraak ’t Goed ten Eedwalle.

e

Verslagen van het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering. Persnota over de monoloog ‘HecTor! De
moorden van Beernem’ tijdens de ‘Sint-Maartensstoet’ i.s.m. de Gezinsbond.
vorm: map
periode: 2004

f

Verslagen van het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering. Persmap ‘Koekelare Smoefelt!’.
vorm: map
periode: 2005

g

Verslagen van het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering.
vorm: map
periode: 2006

h

Brief van Jean-Marie Lootens aan de Gemeentelijke Culturele Raad n.a.v. het slopen van de hoeve’ ’t Goed
ten Eedwalle’.
vorm: 1 stuk
periode: 2003

i

Uitreiking prijzen door de Gemeentelijke Culturele Raad en de Sportraad.
vorm : brochure
periode : 2009

j

Gemeentelijke Cultuurraad Koekelare: verslagen, reglement Balluchon, gebruik Huis Proot, cultuurkalender
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2016, activiteiten, e.a.
vorm: map

5/

periode: 2011-2016

k

Gemeentelijke Cultuurraad Koekelare: verslagen, activiteiten, cultuurnota Ginter 2014-2019.
vorm: map
periode: 2013

a

Gemeentelijke Cultuurraad Koekelare: verslagen, activiteiten, cultuurprijs, e.a.
vorm: map
periode: 2014

b Gemeentelijke Cultuurraad Koekelare: verslagen, activiteiten, ontwerpreglement Raf Seys Prijs, e.a.
vorm: map
periode: 2015
c

De schoffelsteel, gelegenheidsuitgave van de Culturele Raad in 1999 voor het 30-jarig bestaan. Het verhaal
werd door seizoenarbeider André Folens opgetekend in 1994. Inleidend een korte biografie van auteur André
Folens.
vorm: 1 stuk
periode: 1994-1999

d

Gemeentelijke Cultuurraad Koekelare: verslagen, activiteiten, cultuurprijs, e.a.
vorm: map
periode: 2017

e Gemeentelijke Cultuurraad Koekelare: verslagen, activiteiten, cultuurprijs, e.a.
vorm: map
periode: 2018
f bundel documenten van de werkgroep polyvalente cultuurzaal; veslagen van vergaderingen, plaatsbezoeken;
gemeentelijke bevraging en syntheserapport.
Vorm: bundel
periode: 2001-2002
g discussie over leeuwenvlag tussen Lootens Jean-Marie en Meersseman Roger
vorm 1 stuk
periode: 2008
h Gemeentelijke Cultuurraad Koekelare: verslagen, activiteiten, cultuurprijs, e.a.
vorm: map
periode: 2007-2008
i Gemeentelijke Cultuurraad Koekelare: verslagen, activiteiten, cultuurprijs, e.a.
vorm: map
periode: 2009
j Gemeentelijke Cultuurraad Koekelare: verslagen, activiteiten, cultuurprijs, e.a. reglement op het gebruik van
de polyvalente cultuur- en feestzaal
vorm: map
periode: 2010
k Gemeentelijke Cultuurraad Koekelare: verslagen, activiteiten, cultuurprijs, e.a.
vorm: map
periode: 2011
l Gemeentelijke Cultuurraad Koekelare: verslagen, activiteiten, cultuurprijs, e.a.
vorm: map
periode: 2012
m Gemeentelijke Cultuurraad Koekelare: verslagen, activiteiten, cultuurprijs, e.a.
vorm: map
periode: 2013

7/05/2022

102
13C-06K Basisonderwijs

opmaak: J. Heus
G. Deprez
L. Dhondt
F. Schaessens
R. Crevits
Parochiaal Schoolcomité Mokker
L. Augustyn
A. Casier, A. Heindryckx
R. Ctombez
R. Jaecques, M. Vanhegen
R. Staelens, A.en E. Defoort, e.a.
G. Claeys
T. Dereeper
R. Jacques
M. Vanhegen-Veraverbeke
Directie BLO ‘Regenboog’
A. Garmyn, Tielt
R. Crombez
opmerking:

17 a-d ; 51 a – 51 i
16 a; 19 e-f
1-12; 14 -15
19 e
19 f
20-22
31
23 - 28 ; 51 j
24 d
29
30 a – 30 d
30b-30r, 31
32 - 48
49
vanaf 53/f tot 57/f

1/ algemeen: zie beeldarchief, affiches
2/ vrije jongensschool Mokker:
* het statuut van de lagere jongensschool wijzigde een aantal malen (aanneembaar,
aangenomen) en in 1975 werd de jongensschool een gemengde basisschool.
* zie ook Wandkaarten 25A-01D en Wandplaten 25C-05N afkomstig uit de
aangenomen basisschool Mokker.
3/ publicatie over lager onderwijs in Koekelare: JBS 1997, 2003, 2009 en 2011.
4/ Fonds Hector Defoort: 23-29: hoofdonderwijzer aangenomen jongensschool in
Koekelare-centrum (1905-1930); daarna diocesaan inspecteur lager onderwijs in het
onderwijsgebied Ieper (1931-1940). Het fonds is zoveel mogelijk chronologisch
geordend. Publicatie: JBS 2002, p. 9-147, met bibliografie (Hector Defoort
ondertekende zijn werk met eigen naam, met zijn initialen of met de pseudoniemen:
Bavo, Th. Coucke, Caritas, Miel van ’t Kloosterhof).
5/ In 1967 versmolt de aangenomen lagere meisjes- en bewaarschool met de
aangenomen lagere jongensschool in Koekelare-centrum.
6/ In 1975 versmolten de aangenomen lagere scholen en bewaarscholen van
Bovekerke en Zande met die van Koekelare-centrum.

1/

a

Aanwezigheidsregisters van de aangenomen lagere jongensschool Mokker (1926-27, 2 ex.; 1927-28, 3 ex.
; 1928-29, 3 ex.; 1929-1930, 3 ex.; 1930-31, 3 ex.; 1931-32, 3 ex.; 1932-33, 3 ex.; 1933-34, 3 ex.; 1934-35,
3 ex.; 1935-36, 3 ex.; 1936-37, 3 ex.; 1937-38, 3 ex.; 1939-40, 3 ex.; map seizoenverloven 1940-41; 194041, 3 ex.; 1941-42, 4 ex.; 1942-43, 4 ex.; 1944-45, 3 ex.
vorm : bundel
periode : 1926-1945
opmerking : De briefjes met melding van de afwezigheid zijn meestal bijgevoegd

2/

a

Aanwezigheidsregisters van de aangenomen lagere jongensschool Mokker (1945-46, 4 ex. ; 1946-47, 4
ex.; 1947-48, 4 ex.; 1948-49, ex.; 1949-50, 4 ex.; 1950-51, 4 ex.; 1951-52, 4 ex.; 1952-53, 4 ex.; 1953-54,
4 ex.; 1954-55, 4 ex.; 1955-56, 4 ex.; 1956-57, 4 ex., 1957-58, 4 ex. ; 1958-59, 4 ex. ; 1959-60, 4 ex.,
1960-61, 4 ex. ; 1961-62, 4 ex. ; 1962-63, 4 ex. ; 1963-64, 4 ex.
vorm : bundel
periode : 1945-1964
opmerking: De briefjes met melding van de afwezigheid zijn meestal bijgevoegd
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3/

4/

5/

a

Aanwezigheidsregister van de aangenomen lagere jongensschool Mokker 1964-65; 1965-66, 3 ex.; 196667, 3 ex.; 1967-68, 3 ex.; 1968-69, 3 ex.; 1969-70, 3 ex.; 1971-72, 3 ex.; 1972-73, 3 ex.; 1973-74, 3 ex.
1974-75, 3 ex.; 1975-76, 2 ex.; 1976-77, 4 ex.; 1977-78, 3 ex.; 1978-79, 3 ex., 1979-80, 3 ex.)
vorm: bundel
periode: 1964-1980
opmerking: De briefjes met melding van de afwezigheid zijn meestal bijgevoegd

b

Spaarboekjes (ASLK) van scholieren van de aangenomen lagere jongensschool Mokker (22).
vorm: bundel
periode: 1935-1943

a

Verslagboek van vergaderingen aan de aangenomen lagere jongensschool Mokker.
vorm: schrift
periode: 1933-1938
opmerking: losse blaadjes m.b.t. 1933-1934

b

Verslagboek van de vergaderingen aan de aangenomen lagere jongensschool Mokker.
vorm: schrift
periode: 1938-1950

c

Verslagboek van de vergaderingen aan de aangenomen lagere jongensschool Mokker.
vorm: schrift
periode: 1950-1959

d

Verslagboek van de vergaderingen aan de aangenomen lagere jongensschool Mokker.
vorm: schrift
periode: 1959-1964

e

Verslagboek van de vergaderingen aan de aangenomen lagere jongensschool Mokker.
vorm: schrift
periode: 1966-1969

f

Dienstnota’s van de overheid t.a.v. de aangenomen lagere jongensschool Mokker.
vorm: schrift
periode: 1933-1948
opmerking: aan de keerzijde van het schrift staan mededelingen (1934-1946)

g

Mededelingen van de overheid t.a.v. de aangenomen lagere jongensschool Mokker.
vorm: schrift
periode: 1946-1962

h

Verslagen der personeelsvergaderingen aan de aangenomen lagere jongensschool en de gemengde lagere
school Mokker.
vorm: pak
periode: 1973-1987

i

Documenten aangaande schoolconferenties, bijgewoond door leerkrachten van de aangenomen lagere
jongensschool Mokker.
vorm: map
periode: 1926-1960

j

Aanvragen van een toelage voor het organiseren van socio-culturele en sportactiviteiten door de
aangenomen lagere jongensschool Mokker.
vorm: map
periode: 1974-1976

k

Lijst met schenkers van een bijdrage voor de ‘Vrije Katholieke Scholen Couckelaere’ en een bundel
rekeninguittreksels van de stortingen en uitgaven (voor de ‘strijdblaadjes’, architect W. Nolf Torhout,
belastingen, polissen…), alles bijgehouden en becommentarieerd door Louis Sys.
vorm: pak
periode: 1930-1931

l

Grondbeginselen van landbouw en gezondheidsleer, ten gebruike der lagere scholen; E. Parisel, leeraar
aan de landbouwschool van den staat, derde uitgave, Gent, 1880 (BIB Hadock 05B-01I/3742).
vorm: 1 boekje
periode: 1880

a

Staten met inlichtingen voor de kantonnale inspectie over de aangenomen lagere jongensschool Mokker.
vorm: pak
periode: 1926-1972

b

Dossiers van de leerkrachten aan de aangenomen lagere jongensschool en lagere gemengde school
Mokker.
vorm: pak
periode: 1926-1999

c

Lijst met leerkrachten aan de aangenomen lagere jongensschool Mokker.
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vorm: één stuk

6/

7/

8/

9/

periode: 1926-1938

d

Lijsten met scholieren aan de aangenomen lagere jongensschool Mokker.
vorm: twee stukken
periode: 1926-1928

a

Boekhouding van de gesubsidieerde, lagere jongensschool Mokker .
vorm: ingebonden kasboek
periode: 1963-1971

b

Boekhouding van de gesubsidieerde, lagere jongensschool Mokker.
vorm: ingebonden kasboek
periode: 1971-1977
opmerking: met brochure CRKLO, De boekhouding van de scholen, en losbladige informatiegegevens.

c

Boekhouding van de gesubsidieerde, lagere gemengde school Mokker.
vorm: ingebonden kasboek
periode: 1977-1984

d

Boekhouding van de gesubsidieerde gemengde basisschool Mokker.
vorm: ingebonden kasboek
periode: 1984-1988

e

Lijst met ingeschreven scholieren (onvolledige reeks van nr. 111 tot en met 320).
vorm: steekkaarten
periode: 1966-1985
opmerking: 4 ongenummerde steekkaarten

a

Rekeningen van de aangenomen lagere jongensschool Mokker.
vorm: map
periode: 1970

b

Rekeningen van de aangenomen lagere jongensschool Mokker.
vorm: map
periode: 1971

c

Rekeningen van de aangenomen lagere jongensschool Mokker.
vorm: map
periode: 1972

d

Rekeningen van de aangenomen lagere jongensschool Mokker.
vorm: map
periode: 1973

e

Rekeningen van de aangenomen lagere jongensschool Mokker.
vorm: map
periode: 1974

f

Rekeningen van de gesubsidieerde, gemengde basisschool Mokker.
vorm: map
periode: 1975

g

Rekeningen van de gesubsidieerde, gemengde basisschool Mokker.
vorm: map
periode: 1976

h

Rekeningen van de gesubsidieerde, gemengde basisschool Mokker.
vorm: map
periode: 1977

a

Rekeningen van de gesubsidieerde, gemengde basisschool Mokker.
vorm: map
periode: 1978

b

Rekeningen van de gesubsidieerde, gemengde basisschool Mokker.
vorm: map
periode: 1979

c

Rekeningen van de gesubsidieerde, gemengde basisschool Mokker.
vorm: map
periode: 1980

d

Rekeningen van de gesubsidieerde, gemengde basisschool Mokker.
vorm: map
periode: 1981

e

Rekeningen van de gesubsidieerde, gemengde basisschool Mokker.
vorm: map
periode: 1982

a

Rekeningen van de gesubsidieerde, gemengde basisschool Mokker.
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vorm: map
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periode: 1983

b

Rekeningen van de gesubsidieerde, gemengde basisschool Mokker.
vorm: map
periode: 1984

c

Rekeningen van de gesubsidieerde, gemengde basisschool Mokker.
vorm: map
periode: 1985

d

Rekeningen van de gesubsidieerde, gemengde basisschool Mokker.
vorm: map
periode: 1986

e

Rekeningen van de gesubsidieerde, gemengde basisschool Mokker.
vorm: map
periode: 1987

f

Rekeningen van de gesubsidieerde, gemengde basisschool Mokker.
vorm: map
periode: 1988

a

Rekeningen van de gesubsidieerde, gemengde basisschool Mokker.
vorm: map
periode: 1989

b

Rekeningen van de aangenomen lagere jongensschool Mokker.
vorm: map
periode: 1963

c

Rekeningen van de aangenomen lagere jongensschool Mokker.
vorm: map
periode: 1964

d

Rekeningen van de aangenomen lagere jongensschool Mokker.
vorm: map
periode: 1965

e

Rekeningen van de aangenomen lagere jongensschool Mokker.
vorm: map
periode: 1966

f

Rekeningen van de aangenomen lagere jongensschool Mokker.
vorm: map
periode: 1967

g

Rekeningen van de aangenomen lagere jongensschool Mokker.
vorm: map
periode: 1968

h

Rekeningen van de aangenomen lagere jongensschool Mokker.
vorm: map
periode: 1969

i

Verzekeringspolissen van het vakantiepatronaat, de Jeugdkring (1954-1960) en de aangenomen lagere
jongensschool Mokker (1953-1986).
vorm: map
periode: 1953-1986

j

Begrotingen van de aangenomen lagere jongensschool en de gemengde basisschool Mokker.
vorm: map
periode: 1963-1989
opmerking: met overzicht na 5 jaar schoolpact.

a

Bestellingen voor de gesubsidieerde, gemengde basisschool Mokker.
vorm: map
periode: 1971-1990

b

Belastingaangiften vanwege de gesubsidieerde, gemengde basisschool Mokker.
vorm: pak
periode: 1972-1989

c

Staten met inlichtingen over de aangenomen gemengde lagere school Mokker.
vorm: map
periode: 1969-1983

d

Bundel werkingskosten van de aangenomen lagere jongensschool en de gesubsidieerde, gemengde
basisschool Mokker.
vorm: map
periode: 1959-1990
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13/

e

Bundel staten van controle op het gebruik der werkingskosten van de aangenomen lagere jongensschool
Mokker.
vorm: map
periode: 1979-1983

f

Dienstnota’s van de schoolinspectie en de diocesane overheid voor de aangenomen lagere jongensschool
Mokker.
vorm: map
periode: 1961-1968

g

Bundel diverse documenten over de aangenomen lagere jongensschool Mokker (historiek, exemplaren
Schoolklokje).
vorm: zeven stukken
periode: 1934-1958

h

Aanvragen tot uitbetaling van de toelage voor het organiseren van socio-culturele en sportactiviteiten door
de gesubsidieerde, gemengde basisschool Mokker.
vorm: map
periode: 1973-1976

i

Oefenschrift van Victor Clarysse en Emiel Clarysse.
vorm: 1 stuk
periode: 1903-1910

a

Staten met inlichtingen over de werking van gesubsidieerde, gemengde basisschool Mokker.
vorm:
periode: 1983-1990

b

Richtlijnen van de CRKLO.
vorm: pak

periode: 1959-1969

c

Richtlijnen vanwege het ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur.
vorm: pak
periode: 1957-1967

d

Schoolkalender met bestellingen voor , en gebeurtenissen en activiteiten aan de vrije aangenomen lagere
jongensschool Mokker.
vorm: één stuk
periode: 1971-1972

e

Brief van oud-leerling J. Dejonghe als milicien aan zijn oud-schoolhoofd Joris Mergaert.
vorm: één stuk
periode: 1960

f

Brief van de directie van de aangenomen basisschool Mokker aan de ouders van de scholieren
vorm: één stuk
periode: 2002

g

Broeders van Liefde, Uitgewerkt leerplan van het teekenonderwijs op de lagere school, 2e & 3e graad,
Tessenderlo, 1926.
opmerking: in de boeken zitten een aantal tekeningen.

h

Varia o.m. vloeibladen met propaganda voor de ASLK.
vorm: negen stukken

i

Vragen gesteld op kantonnale examens (hoofdschoolgebied Brugge) over alle vakken voor lagere
jongensscholen.
vorm : 4 stukken
periode : 1930

a

Documenten aangaande de oprichting van een armenschool op de wijk Mokker.
vorm: map
periode: 1865-1874

b

De Schoolbode voor West-Vlaanderen. Maandschrift aan Opvoeding en Onderwijs gewijd, jg. 1, nr. 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8, 9 (redactie Theodoor Sevens, onderwijzer in Lapscheure).
vorm: 8 losse nummers
periode: 1877

c

Lijsten van de leerlingen aan bewaarscholen in Koekelare-centrum, de wijk Mokker en Bovekerke.
vorm: 6 stukken
periode: 1876-1878

d

Verslag van de gemeenteraadszitting over de aanstelling van hulponderwijzer Florent Costenoble aan de
gemeenteschool in Koekelare.
7/05/2022

107
vorm: één stuk

periode: 1876

e

Verslag van de gemeenteraadszitting over een toelage aan de aangenomen bewaarschool in Bovekerke.
vorm: één stuk
periode: 1877-1878

f

Wedstrijd tusschen de leerlingen der lagere scholen, Programma van het onderwijs der lagere
gemeentescholen en der oefenscholen aan de normaalscholen en normale sectiën toegevoegd’ en Leerplan
bij wijze van proef voor de Lagere Vierde Graden.
vorm : 3 brochures
periode: 1877-1920

g

Onderwijzersdiploma’s van Théophile Rommelaere en Charles Louis Vanlersberghe, beide behaald aan de
normaalschool in Torhout op 5 augustus 1878. (Beiden onderwijzers aan de gemeenteschool in Koekelare).
vorm: twee stukken
periode: 1878

h

Voorontwerpen voor een gemeenteschool in Koekelare-centrum en schoolhuis.
vorm: drie stukken
periode: 1865-1866

i

Dossier over de bouw van een nieuwe gemeentelijke jongensschool in Koekelare-centrum: kadastraal
inplantingsplan, op kalkpapier hertekend plan van de school, bijgewerkte kopieën, verslagen van de
gemeenteraad.
vorm: negen stukken
periode: 1867-1868

j

Verslag van de gemeenteraadszitting 8 juli 1878 aangaande het ontslag van hulponderwijzer Hippoliet
Depuydt aan de gemeentelijke jongensschool in Koekelare; met ontslagbrief.
vorm: twee stukken
periode: 1878

k

Wet van 1 juli 1879 op het lager ondewijs uitgevaardig door minister P. Van Humbeeck.
vorm: één stuk
periode: 1879
opmerking: overdruk uit Moniteur Belge.

l

Antwoorden van de gemeenten Koekelare en Zande op de rondzendbrief van de gouverneur Heyvaert (6
september 1879) en een brief van pastoor P. Pattyn (Zande).
vorm: drie stukken
periode: 1879-1882
opmerking: kopie

m

Verslag van de gemeenteraad van Woumen betreffende de positie van Camille Calle, later
hoofdonderwijzer aan de gemeenteschool in Zande.
vorm: 2 stukken
periode:1880-1882

n

a) Organisation de l‘ inspecteur scolaire, Brussel, 1879.
b) Rangschikking en benoeming der voorname- en kantonale- opzieners in West-Vlaanderen, Brugge,
1879
c) 2 Gebieden van voorname toezicht en 8 schoolkantons, Brugge, 1879.
d) Omschrijving der gebieden van voorname toezichten der schoolkantons, Brugge, 1879.
e) Inrichting der schoolcomiteiten, Brussel, 05/12/1879
vorm: vijf brochures
periode: 1879
opmerking: De brochures zijn overdrukken uit Mémorial administratif.

o

Affiche over het godsdienstonderwijs in de lagere school.
vorm: één stuk
periode: 1879
opmerking: drukkerij Wed. De Backer Zirkstr. 35 Antwerpen, formaat 24x60.

p

Ontwerp voor een nieuwe gemeentelijke jongensschool met onderwijzerswoning in Bovekerke.
vorm: twee stukken
periode: 1880
opmerking: verkleinde kopie

q

Briefwisseling over de oprichting van een gemeentelijke bewaarschool en onderwijs voor volwassenen in
Koekelare.
vorm: map
periode: 1880-1881

r

Briefwisseling over de prijsuitreiking aan de gemeentelijke lagere school in Koekelare-centrum (met
omzendbrief van de gouverneur inzake ‘prijsdeelingen’).
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vorm: map
opmerking: kopies

periode: 1880

s

Brief van de provinciale hoofdinspecteur voor het lager onderwijs aan de gouverneur over het gebrek aan
toezicht buiten de lesuren in de gemengde, gemeentelijke lagere school in Koekelare.
vorm: één stuk
periode: 1881

t

Brief van de burgemeester van Zande over de aanstelling van een leerkracht naaldwerk in de lagere
gemeenteschool ; met omzendbrief van gouverneur Heyvaert inzake handenarbeid volgens de wet van 1
juli 1879.
vorm: twee stukken
periode: 1880
opmerking: kopie

u

Lijst met studenten aan de rijksnormaalschool voor jongens in Brugge.
vorm: één stuk
periode: 1880-1881
opmerking: op de lijst twee ingeschrevenen uit Koekelare.

v

I. Ampe (?), Nauwkeurige inlichtingen over de stichting onze school; Historiek van de Armenschool in
Koekelare door pastoor Ampe.
vorm: één stuk
periode: 1837-1850?

w

Publicaties over provinciale prijskampen voor scholieren van de lagere scholen, (1871, 1872, 1874?, 1892,
1893), over de schoolbevolking in de West-Vlaamse lagere scholen (1898), het reglement en het
leerprogramma voor lagere gemeentescholen (1884).
vorm: zeven brochures
periode: 1871-1898

x

Bundel rekeningen van de gemeentelijke lagere en bewaarschool, en de school voor volwassenen in
Koekelare (met briefwisseling).
vorm: pak
periode: 1880-1898
opmerking: briefwisseling kopieën; gemeentelijke bewaarschool en school voor volwassenen in 1884
opgedoekt.

y

Bundel rekeningen van de lagere gemeenteschool in Bovekerke (met briefwisseling); verslag van de
gemeenteraad van Bovekerke over de weddebepaling van de tijdelijke onderwijzer Bruneel.
vorm: pak
periode: 1880-1898
opmerking: over een gemeentelijke bewaarschool is enkele jaren sprake; briefwisseling kopieën.

z

Bundel rekeningen van de lagere gemeenteschool in Zande (aankoop nieuwe banken); bijvoegsel aan de
begroting van het lager onderwijs van de gemeente Zande.
vorm: map
periode: 1880-1898
opmerking: briefwisseling kopieën.

aa

Rapport van een lid van de Bestendige Deputatie in de herberg “Korkentap” Zande naar aanleiding van
een onderzoek naar een voldoende aantal scholieren in de gemeenteschool. Advies : afschaffen van de
gemeenteschool.
vorm : 1 stuk
periode : 1885

bb

Verslag van de gemeenteraad van Koekelare over de aanneming van de bewaarschool Mokker
en de betoelaging van de bewaarschool Koekelare-centrum.
vorm : 1 stuk
periode : 1874-1875

cc

Verslag van de gemeenteraad van Koekelare over de afschaffing van de avondschool (school voor
volwassenen) wegens het te geringe aantal kandidaten. De voorziene gelden gaan naar de onderwijzers
voor het verstrekken van kosteloos onderwijs aan het grote aantal kinderen in de gemeenteschool, evenals
naar de armenschool van Rosalie Syoen, de Stokerijschool van Rosalie Cattrysse en de Boutikelschool van
Anne-Thérèse De Graeve; met staat van uitgaven.
vorm : 2 stukken
periode : 1876-1877

dd

Verslag van de gemeenteraad van Koekelare over de herziening van de beraadslaging van 17/07/1883
om een herziene onderwijsbegroting op te stellen.
vorm : 1 stuk
periode : 1883-1884
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15/

ee

Brief van de kantonnale opziener E. Busschaert aan hoofdopziener August Machiels betreffende de
weddeverhoging van de niet-gediplomeerde onderwijzer August D’hoedt. Zijn aanvraag voor een
dispensatie van twee jaar werd door de minister niet toegestaan. Met vermelding van scholierenaantallen
in de lagere jongens- en meisjesschool.
vorm : 1 stuk
periode : 1896
opmerking: zie ook 13C-06K/50m

ff

Bundel aannemingscontracten van de gemeente Koekelare voor de vrije meisjesschool Koekelare-centrum
en de vrije jongensschool Koekelare-centrum.
vorm : 5 stukken
periode : 1898-1923

gg

Reglement van de aangenomen, vrije jongensschool Koekelare-centrum.
vorm : 1 stuk
periode : 1905

hh

Brief van Louis Vervaecke over zijn vader (onderwijzer, burgemeester en gefailleerde winkelier), die
uitweek naar Brussel en aansloot bij de Bond van Westvlamingen.
vorm : 1 stuk
periode : 1958

ii

Rekeningstaat van de school voor volwassenen in Bovekerke.
vorm: 1 stuk
periode: 1902

jj

Artikel over de geschiedenis van het vrij basisonderwijs in Koekelare en Bovekerke door Triphon
Dereeper.
vorm: 1 stuk
periode: 1976

kk

Documenten betreffende de gemeentelijke, lagere jongensschool in Bovekerke (constructietekening,
kadastergegevens).
vorm: 3stukken
periode: 1870
opmerking: kopie PA 4, 486.

a

Aanvraag van de vrije gemengde lagere school Mokker tot het bekomen van een provinciale subsidie; met
inspectieverslag.
vorm: 3 stukken
periode: 1894
opmerking: kopie PA, 4 / 425c

b

Betaalstaten van een werkster aan de aangenomen lagere meisjesschool Mokker.
vorm: pak
periode: 1970-1976

c

Verzekeringsdocumenten van de aangenomen lagere meisjesschool Mokker.
vorm: map
periode: 1943-1977
opmerking: In een schriftje staan alle ongevallen vanaf 1943 tot 1968 vermeld.

d

Boekhouding van de vrije lagere meisjesschool Mokker.
vorm: register
periode: 1963-1972

e

Rekeningen van de vrije lagere meisjesschool Mokker.
vorm: map
periode 1970

f

Rekeningen van de vrije lagere meisjesschool Mokker.
vorm: map
periode: 1971

g

Rekeningen van de vrije lagere meisjesschool Mokker.
vorm: map
periode 1972

h

Rekeningen van de vrije lagere meisjesschool Mokker.
vorm: map
periode: 1973

a

Rekeningen van de vrije lagere meisjesschool Mokker.
vorm: map
periode: 1974

b

Rekeningen van de vrije lagere meisjesschool Mokker.
vorm: map
periode: 1975
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c

Rekeningen van de vrije lagere meisjesschool Mokker.
vorm: map
periode: 1976

d

Rekeningen van de vrije lagere meisjesschool Mokker.
vorm: map
periode: 1977

e

Staten ter verantwoording van de werkingskosten, met een overzicht na vijf jaar schoolpact. Apart een
schriftje met de bewijzen van betaalde toelagen en een brochure De boekhouding van de scholen.
vorm: map
periode: 1959-1975

f

Proces-verbaal van de schatting van de schoolgoederen door W. De Backere; met plan.
vorm: drie stukken
periode: 1959

g

Overeenkomsten tussen vzw Zusters van Liefde Koekelare en het Schoolcomité der gesubsidieerde vrije
lagere meisjesschool Mokker over het beheer van de schoolgoederen.
vorm: vier stukken
periode: 1968-1972

h

Verslagen van personeelsvergaderingen aan de vrije lagere meisjesschool Mokker.
vorm: map
periode: 1972-1974

i

Bundel documenten over de vrije lagere meisjesschool Mokker.
vorm : map
periode : 1922 - 1975
opmerking : publicatie J. Heus, Dossier: stichting en werking van de parochie De Mokker, JBS 2009.

j

Bundel documenten over de vrije lagere Sint-Jozefsschool voor jongens (Mokker).
vorm : map
periode : 1942 – 1990
opmerking : de structuur van de school veranderde verscheidene malen : 1975 = gemengd; 1985 =
samenvoeging met de gemengde kleuterschool; publicatie: zie 15i.

k

R. Willaert, School van toen en nu – De Mokker 1952 – 2002,Koekelare, 2002.
vorm : 1 stuk
periode : 1952 - 2002

l

Uitnodiging tot de barbecue ‘75 jaar Mokkerschooltje’.
vorm : 5 stukken
periode : 2001
opmerking : met 4 krantenknipsels (Krant van West-Vlaanderen) over het 75-jarig bestaan van De
Mokkerschool.

a

Jaarstaten met de schoolsituatie van vrije lagere meisjesschool Mokker voor de inspectie.
vorm: map
periode: 1956-1985

b

Jaarverslagen van de vrije lagere meisjesschool Mokker.
vorm: map
periode: 1961-1975

c

Kantonnale en diocesane examens gecombineerd met psychologische onderzoeken door het PMS van de
vrije lagere meisjesschool Mokker.
vorm: map
periode: 1964-1975

d

Inlichtingenstaten van de vrije lagere meisjesschool Mokker.
periode: 1955-1984

e

Dossiers van personeelsleden van de vrije lagere meisjesschool Mokker in het raam van het Bijzonder
Tijdelijk Kader.
vorm: map
periode: 1980-1985

f

Lijsten van aanwezigheid en drie klachten wegens schoolverzuim over scholieren aan de vrije lagere
meisjesschool Mokker.
vorm: vijf stukken
periode: 1970-1974

g

Aanwezigheidsregisters van leerlingen aan de aangenomen gemengde lagere school in Zande:
1958-59 (kleuter – scholier 1-2-3-4-5-6-7-8)
1959-60 (kleuter – scholier 1-2-3-4-5-6-7-8)
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17/

18/

1960-61 (kleuter – scholier 1-2-3-4-5-6-7)
1961-62 (kleuter – scholier 1-2-3-4-5-6-7)
1962-63 (kleuter – scholier 1-2-3-4-5-6-7-8)
1963-64 (kleuter – scholier 1-2-3-4-5-6-7)
1964-65 (kleuter – scholier 1-2-3-4-5-6-7)
1965-66 (kleuter – scholier 1-2-3-4-5-6-7-8)
1966-67 (kleuter – scholier 1-2-3-4-5-6-8)
1967-68 (kleuter – scholier 1-2-3-4-5-6)
1968-69 (kleuter – scholier 1-2-3-4-5-6)
1969-70 (kleuter – scholier 1-2-3-4-5-6)
1970-71 (kleuter – scholier 1-2-3-4-5-6)
1971-72 (kleuter – scholier 1-2-3-4-5-6)
1972-73 (kleuter – scholier 1-2-3-4-5-6)
1974-75 (kleuter – scholier 1-2-3-4-5-6)
1977-78 (kleuter – scholier 1-2-3-5)
1978-79 (kleuter – scholier 1-2-3-4)
1979-80 (kleuter – scholier 1-2-3-4-5)
1980-81 (kleuter – scholier 2-3-4-5-6)
1981-82 (kleuter – scholier 3-4)
1982-83 (kleuter – scholier 1-4)
1983-84 (kleuter – scholier 1-2)
1984-85 (kleuter – scholier 1-2-3)
vorm: pak

periode: 1958-1985

a

Register van conferentiewerken met verslagen van leerkrachten uit Nieuwpoort, Diksmuide, Oostkerke
over diverse pedagogische onderwerpen, die tijdens conferenties uitgediept werden.
vorm: registerschrift
periode: 1928-1935

b

Register met verslagen over de pedagogische conferenties voor de lagere en bewaarscholen in het
schoolkanton Diksmuide.
vorm: registerschrift
periode: 1928-1938

c

Register met verslagen over opvoedkundige conferenties.
vorm: registerschrift
periode: 1928-1945
opmerking: de periode 1939 tot 1945 = losse bladen

d

Register met conferentiewerking.
vorm: registerschrift

periode 1928-1939

e

Verslag over de 139e conferentie voor onderwijzers, die doorging aan het college Sint-Aloysius in
Diksmuide; opgemaakt door T. Dereeper en goedgekeurd door kantonnaal inspecteur H. Decock.
vorm: 1 stuk
periode: 1949

a

V.K.O.-krant De Schoolbel, jg. 1, nr. 1 & 2); jg. 2, nr 1; jg. 3, nr. 1 & 2; jg. 6, nr. 1; jg. 7, nr. 1 (redactie R.
Crombez).
vorm: map
periode: 1987-1994
opmerking: zie ook Hoop 18c, Band 18b, Schooljeugd 29a en Groet 29a

b

Band, contactbriefje tussen ouders en leerkrachten van de vrije kleuter- en lagere school Koekelare –
centrum (redactie R. Crevits).
Begint onregelmatig zonder jaargang: 20/12/1962, 31/01/1963, 26/02/1963, 09/04/1963, 24/05/1963,
20/07/1963; dan jg. 3/1 (25/08/1963), 3/2 (20/12/1963), 3/3 ( 30/01/1964), 3/4 (29/04/1964), 3/5
(28/05/1964), 3/6 (30/06/1964); 4/1 (03/09/1964), 4/2 (09/11/1964), 4/4 (26/02/1965), 4/6 (29/06/1965);
5/1 (01/09/1965), 5/2 (27/09/1965), 5/3 (05/02/1966), 5/4 (29/04/1966), 5/6 (30/06/1966); 6/1
(01/09/1966), 6/2 (01/10/1966), 6/3 (28/10/1966), 6/4 (02/02/1967), 6/5 (04/03/1967), 6/6 (22/05/1967);
7/1 (30/09/1967), 7/2 (20/12/1967), 7/3 (17/02/1968), 7/4 (06/04/1968), 7/4bis (29/05/1968), 7/5
(03/05/1968), 7/6 (28/06/1968); 8/1 (25/08/1968), 8/2 (28/09/1968), 8/3 (03/12/1968), 8/4 (20/12/1968),
8/5 (13/03/1969), 8/6 (18/03/1969), 8/7 (29/03/1969), 8/9 (27/06/1969), 8/10 (01/07/1969); 9/1
(04/09/1969), 9/1bis (10/09/1969), 9/2 (13/09/1969), 9/3 (27/10/1969), 9/4 (23/11/1969) + Hoop, 9/5
(26/01/1970) + Hoop, 9/6 (12/04/1970- + Hoop; verder zonder opgave van jaargang: 07/01/1971,
08/02/1971, 27/05/1971, 16/08/1971; 14/09/1971, 15/09/1971, 06/01/1972, 02/02/1972, 22/02/1972,
10/03/1972, 10/05/1972, -/07/1972, 09/08/1972; 17/10/1972, 27/04/1973, -/06/1973.
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vorm: map
periode: 1962-1973
opmerking: zie ook Hoop 18c en De Schoolbel 18a.
bijgevoegd: Band 9/1 (04/09/1969) met allerlei documenten nopens de schoolwerking.
c

Hoop, tweemaandelijks tijdschrift van de pedagogische scholengemeenschap Koekelare – Zande (redactie
tot 1980 R. Crevits, vanaf 1981 R. Willems). De eerste nummers verschenen in samenhang met Band. 9/4
(23/11/1969), 9/5 (26/01/1970), 9/6 (12/04/1970) en (26/06/1970); de eerste jaargang 1/1 (29/09/1970) met
Band maar ook zonder Band 1/1 (01/05/1971), 1/2 (17/05/1971); de volgorde is erg verwarrend 2/2
(18/05/1971), 2/3 (07/1971) en nog eens 2/3 (15/12/1970) met Band; 3/1 (09/1971), 3/2 (06/01/1972) maar
ook 3/2 (21/12/1971) met Band; 3/3 (06/03/1972); 3/4 (Pasen 1972); 3/5 (14/04/1972), 3/6 (10/05/1972),
3/7 (30/06/1972); maar ook 3/3 (04/02/1972 en (13/02/1972), 3/5 (14/05/1973); 4/1 (09/1972), 4/2 (197374) en (10/1973 + 07/11/1973), 4/3 (02/04/1974); 5/1 (20/12/1974), 5/2 (12/06/1975);
jg. 6 nr. 3 (31/03/1976), nr. 5 (21/06/1976); jg. 7 nr. 1 (sep. 1976 en juni 1977); jg. 8 nr. 1 (05.12.1977),
nr. 2 (03/03/1978) en nr. 3 (1978); 24/06/1979 toetreding van Mokkerschool tot de scholengemeenschap;
Pasen 1980; lente 1981; zomer 1981; 16/05/1982.
vorm: pak
periode: 1969-1982
opmerking: zie ook Band (18b), Schooljeugd en Groet (29a) en De Schoolbel (18a); vanaf schooljaar
1973-74 driemaandelijks, vanaf 1979-1980 1 exemplaar per schooljaar. Vanaf 1973-74 tot ca. 1978 werd
het blad verruimd naar de secundaire vrije scholen en het B.L.O. in Koekelare. In 1972 nummers over de
begrafenis van de burgemeesters Holvoet en Lootens.

d

Programma’s van plechtige prijsuitdelingen aan de aangenomen lagere en bewaarscholen van Koekelarecentrum in de feestzaal Ons Huis.
vorm: twee stukken
periode: 1935-1936
opmerking: bij de uitgevoerde nummers door de scholieren zijn er tal van Hector Defoort cf. 23-29.

e

Programma’s van schoolfeesten ter gelegenheid van het naamfeest van de pastoor-bestuurder.
vorm: twee stukken
periode: ?
opmerking: van één schoolfeest betreft het geen kopie; tal van uitgevoerde nummers zijn van Hector
Defoort cf. 13C-06K/23-29.

f

Aangenomen Lagere Meisjes School Couckelaere: attest van bekwaamheid voor Laura Jongbloet van
de 3e en 4e graad, uitgereikt op 1 september 1924 en 1 september 1925.
vorm: 2 stuks
periode: 1924-1925

g

Uitnodiging voor het Muziekfestijn (ingericht door de Culturele Raad) met het kinderkoor Zonnestraal.
vorm: twee stukken
periode: 1969-1971

h

Modellen van rapportboekjes voor de vrije basisscholen in Koekelare, Bovekerke en Zande; model toets 1 e
leerjaar.
vorm: vier stukken
periode: 1961-1974

i

Bundel documenten van het Vrij Onderwijs Koekelare-centrum (vanaf 1971 ook Zande, vanaf 1972 ook
Bovekerke): uitnodigingen tot diverse manifestaties (eucharistieviering 1981; Tocht der Vrije scholen
1977) hernieuwingen lidmaatschap VVKO, diverse mededelingen, werking Creabo (vanaf 1969 tot 1980
per schooljaar gebundeld); beroepsoriëntering; dienstbetoon leerlingenvervoer en schoolmaaltijden;
steunacties; huldebetoon aan gepensioneerden : meester Vanhegen (17/10/1980) en directeurs Rogier
Crevits en Roger Willems (30/04/1981).
vorm: map
periode: 1959-2007

j

Lijsten van leerlingen boven de 11 jaar, aangesloten bij het Matigheidsgenootschap van de
gemeenteschool in Zande; verslagen van de gemeenteraden in Koekelare en Bovekerke betreffende de
oprichting van een ‘matigheidsgenootschap’.
vorm: 5 stukken
periode: 1893-1898
opmerking: met statistieken van alle Belgische Matigheidsgenootschappen in de lagere scholen op
31/12/1895 en op 31/12/1896; redevoering van de gouverneur van West-Vlaanderen (29/11/1892) over de
Matigheidsgenootschappen in de volksscholen.

k

School- en Letterblad, veertiendaags tijdschrift over opvoeding, onderwijs, letteren, kunst en wetenschap.
jg. 1, nr. 2.
vorm: één stuk
periode: 1887
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a

Ministerie van Wetenschappen, Van de opvoedende taak der lagere school, zooals die bepaald wordt bij
artikel 21 der lager-onderwijsnet, Brussel, 1921.

b

CRKLO, Leerprogramma en pedagogische richtlijnen voor de katholieke lagere scholen, Lier, 1936.

c

H. Delobel, Pedagogisch klasboek voor de bewaarschool, Antwerpen, 19362, 304 p. [Uitgaaf A].
vorm: gelijmd boek
periode: 1936

d

H. Delobel, Pedagogisch klasboek voor de lagere school, Antwerpen, 1936, 304 p.[Uitgaaf E]
vorm: gelijmd boek
periode: 1937

e

Schoolschrift van Pieter Jacobus Persyn uit Gyverinkhove, met rekenoefeningen (optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen, delen, regel van drie), tabellen met geldwaarden, gewichten, wijn-, land- en
korenmaten, tijdgegevens, een tekening van de ‘schoolmeester’ door zijn pupil, en als slot een religieuze
memorie.
vorm: schrift
periode: 1798-1799
opmerking: kopie

f

Schoolschrift van Carolus De Smedt uit Wulveringem, met tabellen met geldwaarden, maten en gewichten
en rekenoefeningen (optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen, breuken, regels van drie en vijf)
uitgaande van vraagstukken op basis van dagelijkse, lokale gegevens. De oefeningen werden op
verscheidene plaatsen door een schoolmeester gekwoteerd (bon). Besloten met het zegel van ‘compagnie
of gezelschap zonder en met tijd’!
vorm: schrift
periode: 1821
opmerking: kopie

g

Brief van Eveline Moerman (onderwijzeres aan de gemeenteschool in Koekelare a.i.) aan de minister van
Openbaar Onderwijs met het verzoek tot deelname aan het toelatingsexamen voor de normaalschool in
Brugge.
vorm: één stuk
periode: 1881

h

Staat met voorstellen tot het toekennen van een rijksstudiebeurs o.m. aan studenten normaalschool uit
Koekelare en Bovekerke.
vorm: twee stukken
periode: 1880-1881

i

Uittreksel uit het verslag van de gemeenteraadszitting in Bovekerke over de benoeming van een lerares
‘knippen en naaien’ aan de gemeenteschool.
vorm: één stuk
periode: 1881

j

Verbond der Belgische Katholieke Vrouwelijke Jeugd, De opvoeding tot kuischheid op de lagere
meisjesschool, Brugge, 1927.

k

Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, Het aankweken van het schoonheidsgevoel op de lagere
school, Brussel, 1909.

l

Zusters Urselinen Tildonk, Wat men het meisje leren moet, 4de graad, Lier, s.d.

m

M. Schouwenaaers, Fijnvrouwelijkheid in de kleeding, Brasschaat, 19462. (met Pius XI, Mode en
vrouwenkleeding, Gent, 1993.

n

Brief voor moedertjesdag.
vorm : 1 stuk

periode : na 1945

o

Geïllustreerde kaart van Belgisch Congo uitgegeven door ASLK.
vorm: 1 stuk
periode: 1949

p

Klacht van onderwijzer Auguste D’hoedt bij de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen over
achterstallen van zijn wedde in de oorlogsperiode en het antwoord van burgemeester Henri Proot.
vorm: 3 stukken
periode: 1916
opmerking : kopies van PA - A4, nr. 1037E (nieuwe nummering); zie ook 13C-01K/ 50 m.

q

Verzameling nieuwjaarsbrieven in modelschrift en lessen over alcoholisme, handel, natuurwetenschappen,
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huishouden, weer, briefmodellen en leuke advertenties.
vorm: schrift
periode: 1833-1988

20/

r

Verzameling lessen in modelschrift over de kat, België, het leven, raadsels, gezondheidsspreuken,
gedragscode en religieuze onderwerpen.
vorm: schrift
periode: 1930

s

Begrotingen van het lager gemeentelijk onderwijs in Koekelare en Zande.
vorm: vijf stukken
periode: 1871

t

Briefwisseling over de wedden van de gemeentelijker onderwijzers Denecker Charles en Declercq
Ludolphe (Koekelare) en Verstechele (Bovekerke).
vorm: map
periode: 1879-1881

u

Verslag van een provinciale inspecteur Lager Onderwijs over de aangenomen jongensschool in
Koekelare-centrum; met een aanvullend verslag van de hoofdinspecteur.
vorm: 1 stuk
periode : 1894
opmerking: kopie uit GAK.

v

Aanbevelingsbrief van burgemeester F. Maertens voor Louis Dewulf, vier jaar schoolmeester in
Koekelare en vertrok naar de gemeenteschool in Ichtegem.
vorm: 1 stuk
periode : 1820

w

Plattegrond van de gemeenteschool in Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1828?

x

Reglement van de kostschool van Pieter Lansens in Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1834?

y

Brieven van Pieter Lansens aan de burgemeester van Koekelare over fruitbomen in de tuin van de
gemeenteschool; de vernieling van zijn rozen en zijn druivenserres door Koekelaarse adolescenten; over
zijn ontslag als onderwijzer aan de gemeenteschool.
vorm: 4 stukken
periode: 1850-1855

z

Brief van bouwondernemer Bavo Van Ghillewe (Kortemark) aan het gemeentebestuur van Koekelare met
een betalingsplan voor het optrekken van een gemeenteschool.
vorm: 1 stuk
periode: 1829

aa

Schoolschriftjes lagere school school Koekelare: over Italiaans ajourwerk; met liedjes (soms met notatie).
vorm: 6 schriften
periode: ?
opmerking: toebehorende aan Alma Casier en Alice Heindryckx

bb

Reglement & Programma voor de Bewaarscholen, Roeselare, 1890, J. Du Buisson-Clais.
vorm: 25 boekjes
periode: 1890

cc

Keurig schoolschrift van Judith Clarysse (Koekelare, 6/x/1892) met oefeningen voor alle
lagereschoolvakken (wellicht tot en met het 8e studiejaar); twee schriften van Judith Clarysse met menu’s
en de bereidingswijze (belangrijk: prijzen van de ingrediënten en maaltijden zijn er in vermeld).
vorm: drie schriften
periode: 1900-1909
opmerking: gift van Christel D’Haene.

dd

Schrift van Laura Vannieuwkerke (De Mokker): schrift uit de huishoudschool met betrekking tot
‘bijzondere voedingsleer’ met als thema melk-boter-kaas.
vorm: één schrift
periode: 1935

a

Inschrijvingslijsten van scholieren voor de aangenomen lagere meisjesschool in Koekelare-centrum, met
vermelding van het eventuele wezenstatuut, de emigratie en het recht op gratis schoolgerei.
vorm: 5 registers
periode: 1909-1938
opmerking: met een brief van de ‘onderdanige leerlingen’ aan hun ‘eerwaarde bestuurster’ ter gelegenheid
van haar feestdag (1927).

b

Inschrijvingsregisters met scholieren aan de aangenomen lagere meisjesschool in Koekelare-centrum.
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vorm: 2 stukken

21/

periode: 1931-1933

c

Register met briefwisseling tussen de kantonnale inspectie en het schoolhoofd van de aangenomen lagere
meisjesschool in Koekelare-centrum; met inhoudstafel.
vorm: register met ingekleefde en losse stukken
periode: 1932-1947

d

Register met briefwisseling tussen de kantonnale inspectie en het schoolhoofd van de aangenomen lagere
meisjesschool in Koekelare-centrum en een aantal losse stukken.
vorm: één stuk
periode: 1947-1958

a

Staten van het onderwijzend personeel, verbonden aan de aangenomen lagere
jongensschool in Koekelare-centrum.
vorm: map
periode: 1918-1920

b

Bundel met briefwisseling en instructies van de kantonnale inspecteur A. Nollet voor het
schoolhoofd van de aangenomen lagere jongensschool in Koekelare-centrum.
vorm: map
periode: 1921-1932

c

Bundel naamlijsten met ingeschreven scholieren aan de aangenomen lagere jongensschool in Koekelare–
centrum.
vorm: pak
periode: 1923- 1930
opmerking: met brief aan de kantonnale opziener over de schorsing van een leerling.

d

Bundel staten over het leveren van schoolgerei aan scholieren van de aanneembare (1930-1932),
ondersteunde (1932), aangenomen (vanaf 1932) lagere jongensschool in Koekelare–centrum, en over de
opgave van het aantal halve schooldagen, de vrije dagen, de schoolbevolking en de samenstelling het
onderwijzerskorps.
vorm: pak
periode: 1930- 1943

e

Bundel briefwisseling van de aangenomen lagere jongensschool in Koekelare–centrum met CRKLO, de
inspectie en het gemeentebestuur van Koekelare.
vorm: map
periode: 1931-1949

f

Inschrijvingsregisters met scholieren aan de aanneembare (vanaf 1932 aangenomen) lagere jongensschool
in Koekelare-centrum.
vorm: 2 stukken
periode: 1931-1933

g

Bundel briefwisseling tussen het gemeentebestuur van Koekelare en het schoolhoofd van de aangenomen
lagere jongensschool in Koekelare-centrum; met staten van onderwijzers verbonden aan de school.
vorm: map
periode: 1932-1939

h

Bundel documenten over de verzekering van scholieren met een ongeval.
vorm: map
periode: 1933-1945

i

Bundel dienstbrieven van de aangenomen lagere jongensschool in Koekelare–centrum met de inspectie,
het bisdom Brugge en het gemeentebestuur van Koekelare.
vorm: map
periode: 1937-1944

j

Bundel documenten over het berekenen van de wedde en het pensioen van het onderwijzend personeel van
de aangenomen lagere jongensschool in Koekelare–centrum
vorm: pak
periode: 1938-1947
opmerking: met lijst van aanwezigheden in de mis en een schriftje met ‘Psychologische aanteekeningen’.
en bescheiden over hun aanvraag van een ‘wederuitrustingsbon’.

k

Register met carrièregegevens van het onderwijzend personeel van de aangenomen
lagere jongensschool in Koekelare–centrum.
vorm: één stuk
periode: 1937

l

Bundel waarschuwingen en aanklachten voor de onwettige afwezigheid van scholieren aan de aangenomen
lagere jongensschool in Koekelare–centrum.
vorm
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22/

23/

m

Bundel documenten over een vergoeding voor de meubelen en het didactisch materieel van de
aangenomen lagere jongensschool in Koekelare–centrum, die tijdens de Duitse bezetting verdwenen.
vorm: map
periode: 1944
opmerking: met een soortgelijke aanvraag voor de Sint-Maartensboekerij Molenhoek en met Redevoering
van gouverneur Pierre van Outryve d’Ydewalle..

a

Register met briefwisseling van de aangenomen, gemengde lagere school in Bovekerke (met inhoudstafel).
vorm: één stuk
periode: 1909-1938
opmerking: met documenten over onderwijzeres Helene Demuynck.

b

Bundel documenten betreffende het onderwijzend personeel, verbonden aan de aangenomen, lagere
jongensschool in Bovekerke en richtlijnen van het CRKLO.
vorm: map
periode: 1933-1945

c

Lias met staten van het onderwijzend personeel, verbonden aan de aangenomen, gemengde lagere school
in Bovekerke.
vorm: pak
periode: 1960-1973

d

Bundel staten over het onderwijzend personeel aan de aangenomen jongensschool in Bovekerke en
richtlijnen van het CRKLO.
vorm: map
periode: 1966-1972

e

Lijsten met scholieren van de aangenomen, gemengde lagere school in Zande, die een medisch onderzoek
ondergingen.
vorm: map
periode: 1963-1974

f

Attesten voor het onderwijzend personeel van de aangenomen lagere jongensschool in
Koekelare–centrum tot het bekomen van ‘bijzegels voor werklieden en bedienden’.
vorm: map
periode: 1946

g

Bundel documenten over hulp aan scholieren van de aangenomen lagere jongensschool in Koekelare–
centrum (uitdelen van sinaasappelen, chocola, kleren en fietsbanden).
vorm: map
periode: 1945-1946

h

Reglement van de aangenomen lagere jongensschool in Koekelare–centrum.
vorm: één stuk
periode: 1976?

i

Bundel rondvragen bij het onderwijzend personeel van de aangenomen kleuter- en lagere scholen van
Koekelare-centrum, Bovekerke en Zande over het nodige didactische materiaal.
vorm: map
periode: 1976-1977

j

Brochures School zonder drempels. VLO, geannoteerd in de aangenomen, gemengde lagere school in
Koekelare-centrum, bestemd voor de basisscholen van alle schoolnetten.
vorm: 2 stukken
periode: 1978

k

Staat met vakuitslagen en een algemene beoordeling van Roger Staelens, scholier van de aangenomen
lagere jongsnsschool in Koekelare-centrum, in functie van een beurs bij het Fonds der Meestbegaafden.
vorm: ééén stuk
periode: 1947

a

Collectie brochures, werken, partituren van of in verband met Hector Defoort:
- H. Defoort, Bekeerd! Antialcoolisch kluchtspel in één bedrijf voor jongelieden en volwassenen, Maaseik,
1901. (zie ook 03B-01K/4d & 13C-09K/5f)
- H. Defoort, Kinderbede en Lied der jonge onthouders, Het katholiek onderwijs, jg. 22, nr. 5 (1901).
- J. Rabau (hoofdonderwijzer in Beveren-Roeselare), partituur en tekst van O Salutaris, een geschenk voor
- H. Defoort en op de achterzijde een kladcompositie zonder tekst van H.Defoort (1901-1902).
- C. Boudolf , H. Defoort, Vlaamsche liederverzameling voor school en huis, Brugge, 1903.
- P. Benoit, H. Defoort, Handboekje der congreganisten. Gebeden en gezangen, Brugge, 1905 (kopie,
origineel van Hector De Gryse, in 1905 coadjutor in Zevekote en in 1932 pastoor in Koekelare.
- D.H, Geheiligd zij uw naam. Eerbied voor den Naam Gods!, Torhout, 1905 (opgedragen aan kanunnik
Stroom, 25 jaar deken in Torhout).
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- H. Defoort, Huiselijke opvoeding of rol der moeder in den strijd tegen ’t alcoolism, Brugge, 1905.
Voorwoord door kanunnik Th. Luyssen, diocesane hoofdopziener van het bisdom Brugge.
- H. Defoort, Huiselijkheid (familiegeest). Antialcoolisme, Brugge, 1906.
- H. Defoort, De nieuwe veebonden volgens het stelsel van hoogleraar Frateur, Torhout, 1907. (zie ook
05C-01K/10m).
- Christene meesters, geven wij aan de kinderen eene christelijke opvoeding en christelijk onderwijs!
Izegem, 1910 (opmerking : anonieme uitgave, wellicht door H. Defoort (= ‘eenen onderwijzer’) ter
gelegenheid van een conferentie voor onderwijzers).
- H. Defoort, Bemestingsleer, Diksmuide, 1910.
- H. Defoort, Ezelrijden; Tweestemmig koor (Feest voor pastoor Goethals 1910); Maria steun der
congreganisten, 21 maart 1918 (originele partituur); 14. Aan het H. Hart; 15. Moeder der Smarten; 16.
Koningin der martelaren; 17.Gebed tot Maria; 18. O Jozef; 19. Vaderlands gebed; 20. Op ’t Ereveld
Christi (Boschvogel); 21. Bij een dood kruistochterke (Boschvogel); 22. Zegen (Boschvogel);
‘Eigen fabrikaat’ (tekst en muziek): Voor de H. Communie; Koewachterslied; 2. Feestlied; 3. Feestlied; 4.
Feestlied; 5. Het liedje van den Mokker; 6. Winteravond; 7. Broertje; 8. Boerenliedje; 9. Poes; 10.
Wasschen; 11. Morgen; 12. Het boertje; 13. Eerwaarde Moeder (06/12/1912); 14. De katholieke
Mokkernaere; 15. Nader bij u (1912?);. 16. De Chineesche orgel; 17. De gevonden cent; 18. Mijn vader;
19. Een knaapje had een lammeken; 20. Mijn moeder; 21. Feestlied (22/03/1912); 22. Het spook; 23.
Sterrekens; 24. Wij knielen bidden voor u neer; 25. De Vlaamsche knapen; 26. Ruiker aanbieden; 27.
Feestliedje; 28. Voor de kleintjes; 29. Het werk; 30. Feestdag Dr. Proot (1913) (zie ook 16A- 01K 4g); 31.
Feestdag moeder Lucie (1913); 32. Sisken op pastoorsfeest (02/06/1914); 33. Feestlied (1914); 34. Lachen
(pastoorsfeest 1914); 35. Feestlied (1916); 36. Huwelijkslied; 37. De leeuwerik (Jos Bulcke 1914); 38.
Feestlied; 39. Burgemeesters feestdag 1916; 40. Groet aan de Leie; 41. De Zwingelaars; 42. De booters;
43. Gezelschapslied der Leiewerkers (muz. Van Molle; arrangement H. Defoort); 44. Vaarwel aan de
Leie; 45. Leiezonne-Het vogeltjen in ’t nest; 46. Feestdag van Hip. Jongbloet 1916; 47. Aan Maria; 49
Feestlied; 49. Wat schijnt…; (50). Zondagspelevaart; Belg zijn wij! (enkel tekst); Hoop (zinnebeeld)
(enkel tekst); Groet (enkel tekst); Grondregels (enkel tekst); .Aan mijn waarde Schoonzuster Augusta
Darras en mijn lieven Broeder Hippoliet Depuydt (enkel tekst); Eih! makkers ongedwongen; Geen
blindedoek voor ons ogen; De vos van Couckelaere (aangeleerd 21/3/1920); Piotteleven of Madelon der
Piotten (tekst); Belgisch Nationaal Lied; De Vlaamsche Leeuw (tekst); Wanneer het Vaders feestdag is
(burgemeester 1920);Van Couckelaere ( met huldedichtje aan de burgemeester van Keiem 18/05/1920);
Pachtkwestie (4 pag.).
‘Vreemd fabrikaat’: Communiezang; Boetelied aan ’t H. Hart; Alleluia! O Maria! Onze akkers palen aan
elkaar (tekst).
Kluchtlied : De Wereld hangt in ’t Strop !
(opmerking: kopieën; zie ook 17C-06K/ 2 h & 18 d & c)
Feestlied; 49. Wat schijnt…; (50). Zondagspelevaart; Belg zijn wij! (enkel tekst); Hoop (zinnebeeld)
(enkel tekst); Groet (enkel tekst); Grondregels (enkel tekst); .Aan mijn waarde Schoonzuster Augusta
Darras en mijn lieven Broeder Hippoliet Depuydt (enkel tekst); Eih! makkers ongedwongen; Geen
blindedoek voor ons ogen; De vos van Couckelaere (aangeleerd 21/3/1920); Piotteleven of Madelon der
Piotten (tekst); Belgisch Nationaal Lied; De Vlaamsche Leeuw (tekst); Wanneer het Vaders feestdag is
(burgemeester 1920);Van Couckelaere ( met huldedichtje aan de burgemeester van Keiem 18/05/1920);
Pachtkwestie (4 pag.).
‘Vreemd fabrikaat’: Communiezang; Boetelied aan ’t H. Hart; Alleluia! O Maria! Onze akkers palen aan
elkaar (tekst).
Kluchtlied : De Wereld hangt in ’t Strop ! (opmerking: kopieën; zie ook 17C-06K/ 2 h & 18 d & c)
Proefstatie van het Verbond der Uitlezersbonden van West-Vlaanderen. “Zulk zaad, zulke oogst”
Couckelaere. Proeven gedaan door Henri Proot onder leiding van H. Defoort, landbouwleraar, en onder
toezicht van Em. Van Godtsenhoven, Diksmuide, 1912. Overdruk uit De Boterkooper van Dixmuide; zie
ook 05C-01K/ 10 m
H. Defoort, Zaad en Zaaduitlezing. De uitlezingstatie van Couckelaere, Diksmuide, 1914. Overdruk uit De
Vlaamsche Boer. Orgaan der landbouwcomicen Diksmuide en Nieuwpoort; H. Defoort, De uitlezingstatie
van Couckelaere, Diksmuide, 1914. Overdruk uit De Vlaamsche Boer en 4 fiches met notities.
H. Defoort, Over steenkolen.( opmerking : handgeschreven werk van 79 pagina’s, tijdens de oorlogsjaren
samengesteld (1917); nadien fungeerde het als een manuscript voor de Lenteweeldebibliotheek Reeks A;
het werk zou aanvankelijk onder de schuilnaam Theo Coucke verschijnen, achteraf gewijzigd in Bavo. Een
deel van het manuscript (12 pag.) is getypt na de oorlog.
Defoort H., Biën en Biënteelt , tweemaal inhoudstafel met 90 korte rubrieken (schrift 61 p.) en losse
blaadjes (52); uit 1919?, zeker vóór 1926; vermelding van ‘Reeks 162’
H. Defoort, Opvoeding en tucht. (10 gestencilde kopieën gekleefd in schrift en uitvoerig geannoteerd.
H. Defoort, Zien, Figuren en Schrift I II III IV (tijdens of kort na de oorlog).
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Vertaalde en verwerkte uittreksels uit G. Kennan, Zeltleben in Siberien; (orig. in het Engels); vóór 1914?
Bundel handgeschreven en gekopieerde gedichten, liederen en sketchen (kopie):
Zwarte armoe; Ei, ’t is inne de Mei; De zingende smid; Lachen; Koewachtersliedje; De fluitende boer;
Sneeuw (18/11/1932); Van de houten blokjes; Fok; Mijn pauwkes; Gestoord feest; Klokkenliedje (1e versie
in Zonneland maart 1927) woorden Boschvogel; ’k Heb kinders heel mijn kotje vol;. Zwikzwak en dikzak;
De recruut; De tijden zijn voorbij; De meezekens; De waarzeggende kwartel; Schema speekbeurt; Wie
kent er ’t geheim; Als de Mokker viert (1915); Hoop, Hoop (1914/1915); Van al de schoone dagen; Waar
de vreugde; Gebed tot Maria (1917); In blij gejuich (2 versies); Gebed tot den H. Jozef; Ja Belg zijn wij;
Vaderlandsch gebed (1918); Feestkoor uit de Schepping van Haydn; Ons Orgel; Onze Orgel; Stalen Dicht
(voor Frans Stael en Zulma Broucke –25 jan. 1919) door Aug. Montaigne; Chyper (AVV-VVK); Als in de
Mei; Uit de omloop der koolstof; Een bladje; Van een sneeuwklokje; De bieenangel; Microben.
Bundel handgeschreven en gekopieerde gedichten, liederen en artikelen (na 1918?).
Vreeze; België, O België; Leve den buiten; Kinderdroom (ex. voor J. Bulcke); Sint-Jozef; Afscheid zuster
Jozefien (Katanga); Een Ceciliafeest in de hemel; Ei. ’t Is inne de Mei; E.K. Toneel; Voor het voetlicht;
Het missienaaistertje; Missie hier en ginder; De stem van de wind; De kleine Congoleze; Kom, mijn Jezus,
kom! Zoo doen ze; Van de kindjes met den engel; Strijdlied van den Eucharistische Kruistochten; Aan den
Engelbewaarder; Hosannah; Lied der liefdeslaven; Mietje (polka); Wiemkeswerk; De fluitende boer;
Klokkenlied; Jesu dulcis memoria; Danklied; De oude haan; Koekoek; O Maria, Weesgegroet; Het vinkje;
Fok; Mijn pauwkes; De kanarievogel; Leve de buiten; Wiegelied bij ’t kribbeke; Roem der hemelingen;
Zondagsvreugd bij de Tirolsche boerinnetjes; Gestoord feest; Een blij liedje voor moeder; Panis
angelicus; Een ei; Aanminnig kindekijn; Kruisweg; Salve Regina; ’t Regina Coeli, jubila + 6 Sanctissenia;
De tamme musch; Tiktak; Lachen en Weenen- komiek duo; Rik en Fik; Chyper; Als in de Mei; Al heil! Uw
vader heeft Duitschland weggekuischt; Stalen Dicht; Zwikzwak en Dikzak; De recruut; De Vos van
Couckelaere.
Notities van H. Defoort over De koornstruik, Koolstof, Het Blad, Van een sneeuwvlokje, De bieënangel,
Microben (kopieën).
Bijdragen van H. Defoort in Cansiiusblad: Het gebed in de school, jg.14, nr. 5 & 6 (1920); De naschool,
jg. 19, nr.1 (1925); Over “Leerling”, jg. 19, nr. 4 (1925); Individuele Kinderleiding, jg. 25, nr. 2 & 3
(1931); Iets over “Straffen”, jg. 25, nr. 6 & 8 (1931);
Canisiusblad (1902-1974) in HADOCK.

Bundel (genummerde) teksten van liederen, veelal met partituur: Spelevaren op de Leie; 3.De blijde mei is
weer verschenen; 4.Komt onbedwongen (feestlied); 5. Vier en twintig grenadieren; 6. De bezemsteel; Een
voet in huis; 7. Het liedeken van de boerinnen; 8. Heidenrösslein; 9. Ich War net, wie mir ist; 10.
Schlechte Besserung; 11. Der Beredsamkeit;13. Heimliche Liebe; 14. Klacht(Die Klâg); 16. Die
Bairischen Maidle; 17. Der Liebhaber ins Zweifel; 18. Der gesüchnte Hirsch; 15. Händchen; 19.
Kuckuck;. 20. Kuckuck; 21. KuchucksTod; 22. Ist nichts mit den alten Weiben; 23.Vetter Michel (nonkel
Pieter)(afgewerkt om. 17/01/15 om 2 uur ’s morgens). 24. Wanderlied; Bolderslied; Krullebolle; De
krollebolders (tekst); Dat beetje Beveren (tekst); Aan Beveren; Het koewachterke; Aan ’t werk zich
genere; Feestlied; Drink water; De krollebolders; De dag van het braaf kind; Aan Jezus in ’t H.
Sacrament; Voor de eerste communie; Mijn dorpje (tekst); Veel kleintjes maken een groot; O Jozef
voedstervader Busschaert; O Jozef voedstervader (twee versies); Het H. Sacrament (twee versies); Tot
Jezus’ Hert; Maria’s naam (twee versies); Feestlied; Schutterslied; Een knaapje had een lammetje; Kruip
lustig rond (op wijze van Vagues argentines); Vat met o lieflijk bloemeken; Aan Vlaanderen; Lief
kindeken; Weverslied (tekst); Heil den Boerenstijl (Beveren) (tekst).
opmerking : composities uit blauw muziekschrift en tal van losse bladen (1915; kopie). Met Volledige
Katalogus der uitgegeven werken van Remi Ghesquiere, Halle, 1955.
24/

a

Collectie werken en artikelen van Hector Defoort (vaak onder een van de vele pseudoniemen):
Programma godsdienst- en zedenleer in de lagere scholen (1920), met notities van H. Defoort.
Bijdragen in Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift: Kon ik maar teekenen! Een voorstel, jg. 5, nr. 3 (1923);
Uit de praktijk. De zandtafel. Haar nut en haar gebruik, jg. 5, nr. 4 (1924); Lenteweelde (Kindertijdschrift),
jg. 5, nr. 6 (1924); Onderwijzerswerk buiten de School, jg. 6, nr. 9 (1925); Missieaktie op de Lagere
School, jg. 11, nr. 1 (1929); Occasioneele of zelfstandige zedelijk godsdienstige opvoeding? jg.11, nr. 3
(1929). (Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift 1919-1921 in HADOCK).

7/05/2022

119
H. Defoort, 94e Conferentie voor onderwijzers. Conferentiewerk, Dekenij Thourout (1924).
H. Defoort, Iets over erfelijkheid, Diksmuide, 1924. [Landbouwbibliotheek van “Ons Boerenleven”] 2 ex.
Bijdragen in Onze Bode: Een voorstel (lezersbrief), jg. 3 (1924); Voor vader (Naar een ware gebeurtenis),
jg. 4 (1925); Een gelukkig gezin, jg. 6 (1927); Voor Moeder, jg. 6 (1927); De blinden, jg. 7 (1928). Met
illustraties van Jos Speybrouck in Onze Bode 4 (1925); 6 (1927); 7 (1928).
Theo Coucke, Bij de waschkuip, Averbode, 1925 [Bibliotheek Lenteweelde Reeks A
Ontwikkelingslectuur]; 19322 (ingebonden en ingenaaid boek).
Theo Coucke, Keuken op flesschen, Averbode, 1925. [Bibliotheek Lenteweelde Reeks A
Ontwikkelingslectuur nr. 1]
Bijdragen van H. Defoort in Zonneland: Mijn broertje (muziek), 17/10/1924, p. 352; Kruistochtersstoet
(tekst Boschvogel, muz. Bavo), 19/07/1925, p. 228; Voor geest en hart. Jantje’s brief, 6/40 (11/10/1925),
p. 323; Jezus’ Bietje (muziek), 6/41 (18/10/1925), p. 332; Zusje brengt broertje naar bed, 6/46
(15/11/1925), p. 374; Eenzaamheid, 6/46 (15/11/1925), p. 374; De heilige Cecilia, 6/47 (22/11/1925), p.
379-381; 6/48 (29/11/1925), p.388; 6/50 (13/12/1925), p.395; 6/51 (20/12/1925), p.406-407;
Kinderverlangen (muziek), 6/50 (13/11/1925), p. 397; Van engelen die alleluia zongen, 6/51 (20/12/1925),
p. 403-404; Lelieknopje, 8/7 (13/02/1927), p. 54; Missiegebed tot O.-L.-V. van Vlaanderen, 7/4,
24/01/1926, p. ?; Missienaaistertjes (muziek), 7/5 (31/01/1926), p. 38; Missiegebed der kinderen tot Maria
(muz.), 7/?, april 1926, p. ?; Voor ’t beeld van het H. Hart (muziek), 7/22 (30/05/1926), p. 173; Mijn
engeltje (muziek), 7/43 (24/10/1926), p. 244; Kerstvizioen (muziek), 7/51 (19/12/1926), p. 408; Bavo en
Boschvogel, Klokkenliedje, 8/25 (19/06/1927), O Maria Wees Gegroet! (muziek), 8/19 (8/5/1927), p. 152;
Bavo, Zegelied (muziek), 8/25 (19/06/1927), p. 200; De liefdekoning (muziek), 8/43 (23/10/1927), p.
343; Maria voert aan (muziek), 10/2 (13/01/1929), p. 29; Koekoek (muziek),, 10/24 (16/06/1929), p. 288;
Kinderbetoging (muziek), 10/46 (17/11/1929), p. 552; Een ei! (muziek), 16/21 (26/05/1935), p ?;
Kinderdroom (muz.), ?, p. 792-793 (in 1933 apart uitgegeven zie 26).
opmerking : originele bladen uit Zonneland en kopieën, overwegend gedichten met notatie.
Defoort H., De kerstboom van Wabbel en Knabbel, Kerstboek Zonnekind, 2p.
opmerking : kopie van handgeschreven artikel.
Bijdragen in Averbode’s Weekblad onder de schuilnaam Caritas: Pe Vlerick aan ’t filosoferen. Over
vensters dl. 1, 15/46 (15/11/1925), p. 362; Pe Vlerick aan ’t filosoferen. Over vensters dl 2, 15/47
(22/11/1925), p. 370; Pe Vlerick aan ’t filosoferen. Over rook dl. 1, 15/48 (13/12/1925); dl. 2 15/49
(16/12/1925), p. 386-387; Pe Vlerick aan ’t filosoferen. Over rook dl. 2, 15/50 (23/12/1925), p. 394; Pe
Vlerick aan ’t filosoferen. Over ezels, 16/7 (14/02/1926), p. 50-51; Pe Vlerick aan ’t filosoferen. Over
tucht, 16/17 (25/04/1926), p. 130-131; Pe Vlerick aan ’t filosoferen. Over Bijziendheid en Verziendheid,
16/? (04/07/1926), p. 210-211.
opmerking : originele bladzijden uit Averbode’s Weekblad en kopieën van populaire bezinningsteksten;
het manuscript van het verhaal ‘Kikkertje’ + rode kapitalen AW, ondertekend met Theo, was wellicht
kopij voor hetzelfde weekblad.
Bijdragen van H. Defoort in Lenteweelde onder de schuilnaam Bavo: Voor geest en hart. Van mijn gebuur,
1/5 (01/03/1925), p. 34; Van landen en volken. Uit ’t godsdienstig leven in Indië, 1/6 (15/03/1925), p. 43;
1/7 (29/03/1925), p. 50; Jongens leven. Koeienhoeder en H... Mariakind, 1/12 (07/06/1925), p. 90-91;
Naklanken. De zon, 1/13 (21/06/1925), p. 98; Voor geest en hart. Uit … en in, 1/18 (02/08/1925), p. 138;
Voor geest en hart. Wies, 1/19 (09/08/1925), p. 146; Kruistochters zendelingen, 1/21 (18/10/1925), p. 164;
Over onze lieve moeder. Fred’s slaap, 1/22 (01/11/1925), p. 170; Een terugkeer, 1/23 (15/11/1925), p. 178;
Kerstdag, 1/25 (20/12/1925), p. 194; Myriam, Voor de meisjes, 1/2 (01/02/1925), p. 21; Id., Voor de
jongens en meisjes, 1/2 (01/02/1925), p. 24; Netwerk of kruissteken, 1/2 (01/02/1925), p. 24; Voor de
meisjes, 1/? (1925), p. 56; Voor onze meisjes, 1/? (1925), p. 64; Voor de meisjes, 1/?(1925), p. 71-72;
Om een speldenkussen te versieren, 1/11 (25/05/1925), p. 88; Kussen in broderie richelieu, 1/? (1925), p.
120; Voorblad, 1/23 (15/11/1925), p. 177; Voor geest en hart. Een gelukkig gezin, 2/1 (10/01/1926), p. 34;
Sint Jozef, 2/6 (21/03/1926), p. 42; Een personage, 2/8 (18/04/1926), p. 58-59; Moeder, 2/9 (02/05/1926),
p. 66; Voor geest en hart. De grondtoon, 2/10 (16/05/1926), p. 74; Hun ruiker, 2/11 (30/05/1926), p. 82;
Voor geest en hart. De klokken, 2/13 (27/06/1926), p. 98-99; Voor geest en hart. Waar is de redding, 2/14
(18/07/1926), p. 106; Rond den E.-K. Kommunie=gedachten, 2/15 (29/08/1926), p. 114; Missiegebed der
kinderen tot Maria (muziek), 2/ (1926), p. 141; Aan ‘t hoekske, 3/4 (23/01/1927), p. 25-26; Groote Pol!
3/5 (30/01/1927), p. 33-34; De wacht rond den akker, 3/6 (06/02/1927), p. 41-42; Waarom is uw oog dan
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boos?…, 3/7 (13/02/1927), p. 49-50; À propos van een schrijfbureau, 3/8 (20/02/1927), p. 57-58; Voor de
uitstalramen van … Satan, 3/10 (06/03/1927), p. 73; Met harde knuisten, 3/12 (20/03/1927), p. 89-90; ‘n
Muziekles, 3/14 (03/04/1927), p. 105-106; Oogen die alles zien, 3/15 (10/04/1927), p. 113; Op reis, 3/15
(10/04/1927), p. 115-116; Milites Christi, 3/16 (17/04/1927), p. 122; Your king need you, 3/26 (26/06/
1927), p. 201; Bavo en Boschvogel, ’t Leven in! (muziek), 3/31 (13/08/1927), p. 272 (opmerking :
oefeningen voor handenarbeid zijn ondertekend met Myriam = Celine Delefortrie, Koekelare, 15/03/1896;
kopieën).
Theo Coucke, Melk en Melkprodukten, Kortrijk, s.d. (pentekeningen van J.B. en M.B.= Joseph en Maurice
Bulcke, onderwijzers aan de aangenomen jongensschool in Koekelare-centrum).
Theo Coucke, In het rijk der mieren, Kortrijk, 1927, 132 p., (Pentekeningen van J.B. en M.B.)
opmerking: exemplaar door de auteur aan de tekenaar J. Bulcke geschonken.
H.D., Het gebruik van den pendel in radiesthesie en teleradiesthesie, 1930?
Poppe E., Defoort H., Voor het voetlicht. Meerdere kleine Tooneelspelen voor onze Kruistochters en
Missievriendjes, Averbode, 1927. Hierin: Bavo, Missie hier en ginder. Missie-tooneelstukje met zang (voor
meisjes), p. 9-23; Poppe, Naar den troep. Tweespraak met zang voor scholen, patronaten en E.K.vergaderingen, p. 25-47; Id., De kleine Congoleezen. Missie-tafereeltje met zang, p. 49-55; Id., Doe wel en
zie niet om. Alleenspraak voor E.K., p. 57-63; Id., Kom mijn Jezus, kom. Eucharistisch tooneeltje, p. 6573; L. Marius, De Kerstmis van de twee clowntjes, p. 75-96; H. Defoort, De hostie van Juul. Eucharistisch
spel voor jongens, p. 97-114.
Buckley A., Kijkjes in Gods prentenboek. Eerste deel: Dieren en planten in bosch en veld, Averbode,
1927, 150 p. Bewerking H. Defoort [Bibliotheek Lenteweelde]. H. Defoort, Idem, [met acht
driekleurenplaten en vele tekstillustraties], Averbode, s.d., 160 p.; Id., Kijkjes in Gods prentenboek. 2de
deel Aan de waterkant, Averbode, 1931, 237 p. [Bibliotheek Lenteweelde Reeks A], Bewerking door
Plures e.a. (opmerking : in deel twee staat op blz. 5 een kritische noot geschreven door H. Defoort; zo ook
op het andere exemplaar van deel twee op blz. 1).
Buckley A., Kijkjes in Gods prentenboek. 3de deel: Plantenleven in veld en hof, Averbode, 1931.
[Bibliotheek Lenteweelde Reeks A]. Bewerking door Fons Janssen; Janssen F., Kijkjes in Gods
prentenboek. 4de deel: Uit het leven der vogels. Serie A Insecten-etende vogels, Averbode, s.d.; Id., Kijkjes
in Gods prentenboek. 4de deel: Uit het leven der vogels. Serie B Roofvogels, Averbode, s.d.
Bavo, Feest op school. Verzameling Naamdag- en Feestgezangen, Torhout, s.d. (Opdracht voor Victor
Decock, opziener vrij onderwijs)
Bavo, Door verzuimenis, Zonnelandalmanak 1927, p. 34-35; Id., Van Smidje=Smeê, Almanak van O.-L.V. van het H. Hart, 49 (1928), p. 27-32; De zonnekei, p. 39-42; Vieze vogeljongen, p. 69-70; Job en zijn
potscherf, p. 93-100; Id., Viva de houten blokjes! (muziek), Zonnelandalmanak., 8 (1930), p. 68-69.
(kopie)
Bavo, Uit het leven van een mostaardzaadje of het Orde der Zusters van Maria Pitthem, Pittem, 1928
(opmerking : klooster van Bovekerke filiaal van Zusters van Maria; inliggend een gedrukt blad met ’Ik ben
het Bedelaartje van O.-L.-Vrouw’, Pittem).
Miel van ’t Kloosterhof, Een week in vaders school. Humoristische onderhoudjes over stikstof, Brussel,
s.d.
Verzameling gestencilde begeleidingteksten voor onderwijzers bij hun EK-werking; geschreven notities
van H. Defoort in verband met EK-actiepunten; twee ongedateerde brieven over de EK-werking gericht
aan H. Defoort vanwege Arno Brys (Torhout)en Jules Roose (Tielt). In een brief wordt ook Joris Mergaert
als medewerker vermeld.
Programma van het Eucharistisch Kruistochtfeest in Koekelare (ingericht door Hector Defoort, 1928).

25/

a

Collectie catechetische werken van en/of met H. Defoort:
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Vandevelde A., H. Defoort, Godsdienstige actieve opvoedingsschool, Torhout, 1930
(opmerking: uitgave met blanco bladzijden voor notities; Defoort maakte er notities in; inliggend vijf
blaadjes met notities en een getypte tekst door Wouter Maertens, onderwijzer aan de vrije jongensschool in
Elverdinge, bedoeld als conferentietekst (1931) over het vermelde werk).
Vandevelde A., H. Defoort, Uitgewerkt programma van actieve eucharistische opvoeding, Torhout, 1930.
Bavo, Uitgewerkt programma van actieve eucharistische opvoeding. Bijvoeg: Voorbeelden en
vergelijkingen, Torhout , 1930.
Vandevelde A., H. Defoort, Terug naar de godsdienstige actieve opvoedingsschool, Torhout,1929.
Bavo, Uitgewerkt programma van actieve eucharistische opvoeding. 1 e graad leidingsboek, Torhout, 1930.
Id., Uitgewerkt programma van actieve eucharistische opvoeding. 2 e graad Leidingsboek, Torhout, 1930 .
Id., Uitgewerkt programma van actieve eucharistieche opvoeding. 2 e graad Klasseboek, Torhout, 1930.
Id., Uitgewerkt programma van actieve eucharistische opvoeding. 3e graad Leidingsboek, Torhout, 1930.
Id., Uitgewerkt programma van actieve eucharistische opvoeding. 3e graad Klasseboek, Torhout, 1930.
Id., Uitgewerkt programma van actieve eucharistische opvoeding. 4e graad Leidingsboek, Torhout, 1930.
Id.,Uitgewerkt programma van actieve eucharistische opvoeding. 4 e graad Klasseboek, Torhout, 1930
(opmerking: op elke kaft staat vermeld dat dr. Decoene, hoofdopziener van het vrij lager onderwijs voor
het bisdom Brugge, het voorwoord schreef; in feite was dat alleen het geval voor de Handleiding).
Bavo, De gouden weg, Torhout, 1929 (2de druk 1932; ook Franse en Hindoe-uitgave; Nederlandse uitgave
ten voordele van het gesticht voor onderwijzers-missiebroeders van Scheut in Torhout.
[H. Defoort], Vlaanderens bedevaart naar Nevers, Paray-Le-Monial, Lourdes en Lisieux, 1-9 oogst 1928,
Poperinge, 1929, 23 p. (kopie).
Bavo, Hostiebeeldekens. Stichtelijke lezingen voor Kruistochters en anderen, Torhout, 1930. Met
kleurenprenten van Joseph Bulcke; die werden verwerkt tot een gedrukt aanmoedigingsgeschenk voor
kinderen die regelmatig communiceerden. Een geschreven overzichtsblad met 7 kapittels en 37 rubrieken:
Ons leven; manuscript van Op de weegschaal (over de Werken van Barmhartigheid) en van een Bijlage
voor de discussie](zie ook de losse manuscripten).
Bavo, Ter dagelijksche mis, Torhout, 1930; met los blad over verkoop miskaarten.
Ontwerp van een ex-libris voor H. Defoort als opziener 3e Bestrek Ieper (1931 ?);aanmerkingen van H.
Defoort op de uitvoering door E.V.
Bavo, La meilleure part, Leuven, 1931. (Vertaling van De gouden weg, ook Hindoeversie).
Id., God en de natuur. Spreeklesjes over natuurkennis. Eerste studiejaar, Torhout, 1932 (opmerking:
exemplaar van H. Defoort met diverse notities; een leraarsexemplaar is bijgevoegd).
Id., Losse manuscripten in verband met de catechetische toepassing (algemeen, verbeterd schema; een
algemeen plan bij de discussie en het verhaal ‘Op de weegschaal’ als allegorie voor de werken van
barmhartigheid).

26/

Collectie werken van H. Defoort:
a

Proefdruk van Woordenschat. Woordenlijsten naar vorm en beteekenis, Kortrijk, (lias, wellicht na 1935
Onderverdeeld voor de derde en de vierde graad, afgesloten met een alfabetische lijst.
opmerking: met een vierbladig overzicht over De haven van Antwerpen, gedrukt bij Jos Claus, dezelfde
drukker; in de proefdruk notities van H. Defoort
7/05/2022

122

27/

b

H. Defoort, een collectie sketchen met partituur, uitgeggeven bij Toneelfonds Palmer Putman: Een
voordelig vrouwtje, Wenduine, 1932. [De koekoek-serie 1/1]; Groote vaak, kluchtlied, Wenduine, 1933,
[De koekoek-serie 2/1]; Saarlewie, Wenduine, 1933, [De koekoek-serie 2/3]; Een knop van de broek,
Wenduine, 1933, [De koekoek-serie 2/5]; De Bezemsteel, Wenduine, 1934 [De koekoek-serie 3/2]; Radio,
Wenduine, 1934, [De koekoek-serie 3/4]; Wiesten en Tiesten in ’t hotel. Luimig toneelduo, Wenduine,
1934, [De koekoek-serie 4/1]; Trouwen of jonkman, Kluchtlied, Wenduine, 1934 [De koekoek-serie 4/4];
De recruut, Waregem, s.d.; Let op uw spel! Waregem, s.d.; Een lied voor groote omstandigheden.
Zangwijze naar een oud lied, Waregem, s.d.; Tatiti. Kluchtlied, Brugge, s.d. [De koekoek-serie 6/1]; Voor
een keer koket. Kluchtige tweezang, Brugge, s.d. [De koekoek-serie 6/2]; ’t Staat zo nauwtjes niet!
Kluchtlied, Antwerpen, s.d. [De koekoek-serie 7/5]; Microben, Waregem, s.d.; De Bezemsteel, Waregem,
s.d.; De Philosophische Koewachter.Kluchtlied, Waregem, s.d.; Moderne meisjesgedoe, Wenduine, s.d.;
De fonograaf, Wenduine, s.d. (oorspronkelijke versie geschreven op 24/12/1929); Per electriek,
Waregem, s.d.; Begraving. Treurmarsch, Waregem, s.d.; Defoort H. M. en W., De Wereld hangt in ’t
Strop! Kluchtlied, Waregem, s.d.; Klits en Klets. Twee jolige Kaalkoppen, Waregem, s.d.; Dokter
radicaal. Luimige allenspraak met zang, Waregem, s.d.; Twee artisten, Waregem, ?; Teike C., Oude
Kameraden. Marsch, 1939.
vorm : pak
periode : 1932-1939
opmerking : originelen van kluchtliederen met tekst en notatie. Sommige liederen werden zeker opgevoerd
door Lucien Stellamans en Joseph Bulcke.

c

Bijdragen van H. Defoort (Bavo) in School en Leven:
Het scheppingsplan. Inleidende les voor de natuurkennis IVe graad, , 1/1 (15 jan. 1932), p. 1-4
(openingsbijdrage); De Godsgedachte bij de kleintjes, bloemen aan ’t venster, 1/3 (15/02/1932), p. 21-22;
Het sneeuwklokje, 1/3 (15/02/1932), p. 22; Gezinsopvoeding (overname uit De Thouroutsche Bode), 1/4
(01/03/1932), p. 29-30; Plannen, 1/5 (15/03/1932), p. 43; Rouwnummer voor koning Albert I, 3/5 (01/03/
1934), p. 49-60 en 3/6 (15/03/1934), p. 61; Proefondervindelijk onderwijs IVe graad. Huishoudkunde,
koolhydraten, 4/5 (01/03/1935), p. 57-59; 4/6 (15/03/1935), p. 69-72; 4/7 (01/04/1935), p. 80-84;
Vetstoffen, 4/8 (15/04/1935), p. 94-96; 4/9 (01/058/1935), p. 105-107; 4/7 (01/04/1935), p. 80-84;
Waarneming van de omgeving. Een paar wandelingen naar de beek, 5/8 (15/04/1936), p. 85-88; Het
aquarium, 5/10 (15/05/1936), p. 110-112; Theo Coucke, Studie van het milieu (voor de 3 graden), 6/5
(03/03/1937), p. 69-78; 6/6 (18/03/1937), p. 84-88; 6/9 (05/05/1937), p. 133-151; 6/12 (22/06/1937), p.
177-183 (+ boekbespreking); 6/8 (16/04/1937), p. 113-117; Theo Coucke, Aardappels planten, 6/6 (18/03/.
1937), p. 89-95; 6/15-16 (08/09/1937), p. 238-241; Vuloefeningen voor bewaarscholen, 7/1 (10/01/1938),
p. 6-11; De natuur volgens het scheppingsplan bekeken, 7/15-16 (08/09/1938), p. 230-235; 7/17-18
(10/1938), p. 262-271 (+ boekbesprekingen); 7/21-22 (12/1938), p. 313-321; Theo Coucke, Het
verkeerswezen , 8/1-2 (01/1939), p. 5-19; Theo Coucke, De kleding, 8/3-4 (02/1939), p. 40-53; Theo
Coucke, De voeding, 8/7-8 (04/1939), p. 100-119; Theo Coucke, Voor de vierden graad der
meisjesschool, 8/9-10 (05/1939), p. 143-144; Theo Coucke, De bij, 8/12-13 (07/1939), p. 186-199; Theo
Coucke, Een woordje aan alle vrouwen. Voor hen die van ons heengingen, 8/15 (08/1939), p. 250-251 +
gedicht; Rond het nieuw programma der huishoudelijke opleiding, 8/19-20 (11/1939), p. 310-314; 8/2122 (12/1939), p. 326-329; 9/1-2 (01/1940), p. 15-21; 9/3-4 (02/1940), p. 48-51; 9/5-6 (03/1940), p. 77-81;
9/7-8 (04/1940), p. 109-112.
vorm : pak
periode : 1932-1940
opmerking : kopie

d

Verzameling manuscripten van studies over onkruid en onkruidbestrijding; stof, lichamen, eigenschappen;
krachten; zwaartekracht; warmte; licht en plantengroei; broodgranen.
vorm: pak
periode : wellicht 1932 en later, vroegere versies mogelijk

e

Propagandafolder ter abonnering op School en Leven. Veertiendaagsch persoverzicht voor de scholen,
Izegem, 1931.

f

Bavo, Wekelijks Bulletijn en Bulletin hebdomadaire, Kortrijk, 1931.

a

Verzameling voorbereidingen van zijn inspectietaak voor de diverse studiejaren en graden; talrijke
ingekleefde artikelen uit School en Leven van H. Defoort in verband met zijn inspectieopdracht.
vorm: pak
periode: 1932-1939

b

Partituur Bavo, Kinderdroom, Ieper, 1933, [Genootschap der H. Kindsheid. Reeks B. Liederen en
voordrachten nr. 12]; Id., De stem van de wind, Brugge, 1933, [Genootschap der H. Kindsheid. Reeks B.
Liederen en voordrachten nr. 14].
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vorm : één stuk

periode : 1933

c

Partituren en sketchteksten: Wiemkeswerk, Constant en Lowieze, Piepekwiet, Trouwen of jonkman, ’t Staat
niet zoo nauwtjes, Saarlewie, Groote vaak, Twee lachende kinders, Een knop van de broek, De arme wees,
Twee lachende meisjes, Koket voor ne keer! Radio, ’t Kotje vol! Domme trien, De bezemsteel, Wiesten en
Tiesten in ’t hotel, Dat krijg je toe, Tatiketatitoe, De Vlaamsche Boer, Oud soldaten te gare.
vorm : map
periode : 193?
opmerking: uit groot muziekschrift (A4) toen Defoort schoolopziener was in Ieper (vaak waren deze
composities het kladwerk voor de uitgaven bij het Toneelfonds van Palmer Putman, zie 26 b)

d

Bavo, Naar den hemel, School en leven, 8/7 (04/1939), p. 122-128; Het examen van Babbetje, 8/9-10 (05/
1939), p. 152-156 (ontleend aan een Duits en Nederlands voorbeeld); Gezinsopvoeding. Het bedorven
kind, 6/7 (04/1937), p. 107-108.
vorm : map
periode : 1939
opmerking : kopieën van toneelstukjes en zangspelen.

e

Bavo in School en leven, Sneeuw, 4/3 (01/02/1935), p. 34; Kruisweg, 4/4 (15/02/1935), p. 43; Voor de H.
Communie, 4/5 (01/03/1935), p. 60; Een bloempje voor moeder, 4/6 (15/03/1935), p. 69; Aan de
meikoningin, 4/8 (15/04/1935), p. 92; Aan het H. Hart, 4/9 (01 /05/1935), p. 119; O Hart voor ons
gebroken, 4/12 (15/06/1935), p. 132; De kanarievogel, p. 143; Hosanna, 4/13 (01/07/1935), p. 156;
Vliegjes dood, 4/14 (15/071935), p. 164; De stem der zielkens, 4/17 (01/10/1935), p. 200; Vrede, 4/18
(15/10/1935), p. 208; Sterrekens, 4/19 (01/11/1935), p. 218; Aanminnig kindekijn, 4/20 (15/11/1935), p.
232; Daar ligt…, 4/21 (01/12/1935), p. 243; Vragen, p. 244; Wiegeliedje bij ‘t kribbeke, 4/22 (15 /12/
1935), p. 153; O Maagd, Zoo rein, zoo schoon! Een Meiliedje voor de kleintjes, 4/9 (01/05/1935), p. 104;
Het kappeke, 5/1 (01/01/1936), p. 6; Naar binnen, 5/2 (15/01/1936), p. 20; De kleuters treden binnen, 5/3
(01/02/1936), p. 32; Memorare, 5/4 (15/02/1936), p. 40; O Jozef, trouwe hoeder, 5/5 (01/03/1936), p. 56;
De regen, 5/6 (15/03/1936), p. 65; Lenteliedje, 5/7 (01/04/1936), p. 79; Vroeglente zotternij, 5/7 (01/04/
1936), p. 80; Aan de onbevlekte, 5/8 (15/04/1936), p. 91; Meidans, 5/9 (01/05/1936), p. 104; Wat spreekt
de liefde, 5/10 (15/05/1936), p. 116; Tiktak, 5/11 (01/06/1936), p. 128; De tamme musch, 5/12 (15/06/
1936), p. 136; Het sprookje van de molen, 5/13 (01/07/1936), p . 144; Popjen op! 5/14 (15/07/1936), p.
150, De eendjes, 5/22 (15 dec. 1936), p. 259; Het sneeuwmanneke, 6/2 (21 jan. 1937), p. 20; Blanke
sneeuw, 6/3 (01/02/1937), p. 48; Bij ’t beekje, 6/6 (18/03/1937), p. 95; ’t Sprong ne puid, p. 96; Een
onder-onsje, 6/7 (01/04/1937), p. 107; ’t Gescheurde rokske, 6/11 (05/06/1937), p. 169; Trommel en fluit,
6/12 (22/06/1937), p. 186; Schooluitstap, p. 187; Het zieke popje, p. 188; Het pluimpje, 6/13 (18/07/
1937), p. 195; De meisjes van te lande, p. 196; Poppenwals, p. 204; Purperroode druiventrossen, 6/15
(16/09/1937), p. 251; t’ Kindje Jezus is gekomen en Adeste! 6/20 (16/11/1937), p. 311; Zoo kwam dat! &
Katje, 6/21-22 (25/12/1937), p. 334; Regen en wind, 7/1 (10/01/1938), p. 15; Land en stad, 7/2 (20 jan.
1938), p. 32; Het sneeuwprinsesje, 7/5 (20/02/1938), p. ?; Moeders kruiske in ’t missieland, 7/5 (09/03/
1938), p. ?; Morgenconcert, 7/6 (15/03/1938), p. ?; Trottinette, 7/7 (08/04/1938), p. 120; Morgengroet aan
Maria, 7/10 (15/05/1938), p. ?; Gestoorde slaap en Een aardig vliegske, 7/11-12 (01 & 15/06/1938), p.
179; Van een pier, 8/1-2 (01/1939), p. 26; Zondagsvreugd bij de Tirolsche Boerinnetjes, p. 31-32; De
pappenbaard, 8/3-4 (02/1939), p. 39; Zingende jeugd, p. 64; Des zondags, 8/5-6 (03/1939), p. 95; Aan
tafel, 8/7-8 (04/1939), p. 120; Muggendans, 8/9-10 (05/1939), p. 160; De vlinders, 8/11 (15/06/1939), p.
176; Onder de notelaar, 8/12-13 (07/1939), p. 208; Mierenmoezemuisje, 8/19-20 (11/1939), p. 304; Het
stalleken in de kerk, 8/22? (12/1939), p. 351; In den hof, p. 352; Passiezang, 9/5-6 (03/1940), p. 65; Als de
leeuwerik, p. 96.
vorm : map
periode : 1935-1940
opmerking : kopieën van gedichten en liederen

f

Brieven uit de drukkerij der abdij van Averbode aan Hector Defoort
vorm : map
periode : 1921-1933

g

Brieven van collega’s en een onderwijsinspecteur aan Hector Defoort.
vorm : map
periode : 1928

h

Recensies over publicaties van H. Defoort: Eerste drie dozijn schoolliederen en Tweede drie dozijn
schoolliederen in School en Leven, 5/4 (15/07/1936), p. 150; Lenteweelde, Christene school, 32/3 (01/11/
1924), p. 55-57; Melk en melkproducten, Canisiusblad, 22/12 (12/1928); Feest op school, Ibidem, 23/1
(01/1929); De gouden weg, , Ibidem, 23/10 (10/1929), p. 64; Terug naar de godsdienstig actieve
opvoedingsschool, Ibidem, 24/4 (04/1930); Ibidem, 24/10 (10/1930), p. 79-80; Ibidem, 24/11 (11, 1930),
p. 81; Ibidem, 25/3 (03/1931), p. 99; Ibidem, 25/? (1931), p. 287-288; Verstraeten R. en Perneel, 175 jaar
Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar – 1820-1995; Woutermaertens L., zie recensies over diverse
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publicaties in het Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift.
vorm : map
periode : 1924-1995

i

28/

Bundel persoonlijke documenten, schoolgegevens, gedicht Opvoeden, Canisiusblad 38/? (22/09/ ?), p.
152; Huldelied aan de heer Hendrik Rabau, hoofdonderwijzer te Beveren-bij-Rousselaere vereerd met het
Burgerkruis van eerste klas, 1901 (dec.), Canisiusblad 40/? (06/10), p. 159-160; In Memoriam, opgesteld
door de redactie van het tijdschrift School en Leven; bidprentjes van H. Defoort en familie; bundel met
documentatie over familieleden van H. Defoort. Een aantal gedichten en liederen, een brief van een
schoolhoofd aan de opziener; brieven van H. Defoort aan het gemeentebestuur van Koekelare o.m. zijn
ontslagbrief als hoofdonderwijzer; Conferentie- en EK-voorbereidingen. Originele ex-libris.
vorm : map
periode : 1913-2003

j

Biografie E. A. Defoort-Vanrie, Stam Victor Defoort. Hector, Marie, Joseph, Julien, Omer, Palmyre,
Godelieve, Clara, Marguerite, Esther, Kuurne, 1991.
vorm : map
periode : 1991
opmerking : uittreksel uit de biografie.

a

De zusters der Christelijke scholen van den H. Jozef Calasanz te Vorselaar, Op het voetspoor van den
Schepper. Proeven van milieustudie voor de vier graden van de Lagere School. I. Lente in den hof, Lier,
1937, 96 p.; Id., Op het voetspoor van den Schepper. Proeven van milieustudie voor de vier graden van de
Lagere School. III. In en langs het water, Lier, 1939, 123 p.; Id., Op het voetspoor van den Schepper.
Tweede graad. Natuurwetenschappen, Westmalle, 1932, 125 p., Id., Op het voetspoor van den Schepper.
Derde graad. Natuurwetenschappen, Westmalle, 1932, 180 p.

b

Bavo, Drie dozijn liederen voor zingende kleuters, 1° graad Lagere School, Izegem, s. d., 64 p., [School
en Leven]; Id., Schoolliederen. Eerste 3 dozijn, Izegem, s. d., 77 p. [School en Leven]; Id., Schoolliederen.
Tweede 3 dozijn, Izegem, s. d., 77 p.; Id., Schoolliederen. Tweede 3 dozijn- Tweede uitgaaf, Izegem, s. d.,
77 p.; Id., Schoolliederen. Derde 3 dozijn, Izegem, s. d., 77 p.; Id., De zingende kindertuin. 20 liederen
naar de belangstellingspunten van het eerste termijn, Ieper, 1939, 32 p. (Opdracht: aan mijn zoon dr. ped.
Marcel Defoort s.j., t. g. v. priesterwijding in Kurseong 21 november 1939); Id., Chantez Bambins: 20
chants pour l’Ecole Enfantine d’après les centres d’intéret du 1° trimestre, 1939, (vertaling uit het
Nederlands); Id., De zingende kindertuin. 20 liederen naar de belangstellingspunten van het tweede
termijn, Izegem, 1940, 32 p. (Opdracht: aan mijn zoon Germain Defoort s.j., die zich aan de melaatschen
wijdde in Madagascar); Id., Chantez Bambins: 20 chants pour l’Ecole Enfantine d’après les centres
d’intéret du 2° trimestre, 1940, Izegem, s. d., 32 p. (Opdracht: à mon fils rév. Père Germain Defoort s.j.
missionnaire à Madagascar); Id., De zingende kindertuin: 20 liederen naar de belangsgstellingspunten van
het derde termijn, Izegem, 1940, 36 p. (Opdracht: Aan mijn dochter eerw. Zuster Marcellita (Clara
Defoort) missiezuster in Amritsar (Indië)); Id., Chantez bambins! 20 Chants pour l’école enfantine d’après
les centres d’intérêt du 3e trimestre ,Izegem, s. d., 36 p., (Opdracht: A ma fille rév. Sœur Marcellita (Clara
Defoort) missionnaire en Amritsar (Indes Br.)). Bijgevoegd: tekening voor de kaft van ‘De zingende
kindertuin’ en de tekst en de notatie van ‘ Kom Jezus’ in het Nederlands en het Indisch (?);
“Liederenkransje”, samengesteld door G. Dedecker (onderwijzer aan het St.-Aloysiuscollege in Menen);
“Meezennestje II en III” : liedjes en speelkens voor lagere scholen door Remi Ghesquiere, organist (1927);
“Bloemenkransje” : honderd voordrachtstukjes voor de leerlingen van den eersten graad door Theo
Peelman, onderwijzer (1924).
vorm : pak
periode : 1924-1940
opmerking : gebundelde uitgave van liederen die in School en Leven verschenen. Opmerkingen op
partituur aangebracht voor herdruk of tweede uitgave; Derde dozijn, eerste editie, gebundelde uitgave voor
tijdschrift School en Leven.

c

E. Van Hemeldonck, In volle natuur. Werkboekje voor natuurwaarneming in 6e, 7e en 8e leerjaren van de
lagere en de voorbereidende afdelingen van middelbare scholen en colleges, Lier, s. d., 80 p. [Reeks:
Werkboekjes voor de Lagere School].
vorm: handboek
periode: ?

d

S. Pollentier, Biografie over Hector Defoort, verhandeling U-Gent, 1991.

e

Lijkrede voor Hector Defoort, uitgesproken door Frans D’Haene, schoolhoofd in Ieper.; met het In
memoriam uit School en Leven, jg. 9 nr. 7-8 (apr. 1940), een anonieme huldeblijk, een bibliografisch
overzicht en het laatste gepubliceerde nummer van School en Leven.
vorm: map
periode: 1940
opmerking; publicatie: Sparappels, jg. 10, nr. 1 (feb. 1956).
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29/

30/

a

Periodieken uitgegeven door de vrije basisschool Koekelare-centrum:
Schooljeugd 1960-1962;
Groet (naar de oud-leerlingen) 1965-1966;
vorm: pak
periode: 1960-1966
opmerking: zie ook 18a, b en c.

b

Programma’s en financieel verslag, met bewijsstukken, van de Fancy Fair voor het vrij katholiek
onderwijs Koekelare met organisatieaanwijzingen.
vorm: map
periode:1956

c

Financieel verslag van de Fancy Fair voor het vrij katholiek onderwijs Koekelare met
organisatieaanwijzingen.
vorm: map
periode:1957

d

Financieel verslag, met bewijsstukken, van de Fancy Fair voor het vrij katholiek onderwijs Koekelare.
vorm: map
periode:1958

e

Financieel verslag van twee Fancy Fairs voor het vrij katholiek onderwijs Koekelare.
vorm: map
periode:1959-1960

f

Financieel verslag van het Tirolerfeest van het vrij katholiek onderwijs Koekelare.
vorm: map
periode:1960

g

Financieel verslag, met bewijsstukken, uitnodigingen tot en programma van de Jeugdparade en het
Familiefeest van het vrij katholiek onderwijs Koekelare.
vorm: map
periode:1963-1964

h

Financieel verslag, met bewijsstukken, uitnodigingen en programma van schoolfeesten van het vrij
katholiek onderwijs Koekelare.
vorm: map
periode:1965-1968

i

Financieel verslag, met bewijsstukken, van schoolfeesten van het vrij katholiek onderwijs Koekelare.
vorm: map
periode:1969-1971

j

Financieel verslag, met bewijsstukken, van de Zomerfeesten van het vrij katholiek onderwijs KoekelareBovekerke-Zande.
vorm: map
periode:1972-1973

k

Financieel verslag, met bewijsstukken, van schoolfeesten van het vrij katholiek onderwijs.
vorm: map
periode:1974-1975

l

Financieel verslag, met bewijsstukken, van schoolfeesten van het vrij katholiek onderwijs Koekelare.
vorm: map
periode:1977

m

Financieel verslag, met bewijsstukken, van Busje Op en Schoolfeest van het vrij katholiek onderwijs
Koekelare.
vorm: map
periode:1976-2010
opmerking : met uitnodiging voor de De Negensprong; Busje Op wordt Lentebarbecue .

n

Programma’s en voorbereidingen tot (studie-) schoolreizen voor diverse klassen van het vrij lager
onderwijs Koekelare-centrum en Zande; vriendentochten voor de oudervereniging, met Tocht der vrije
scholen.
vorm: map
periode:1962-1977

o

Uitnodigingen naar de ouders tot het bijwonen van een voordracht over het katholiek onderwijs en tot
deelname aan het Te Deum ter gelegenheid van de nationale feestdag.
vorm: 2 stukken
periode: 1957-1958

a

Stamregister met inschrijvingen aan de lagere gemeenteschool in Zande. Op de laatste bladzijde erelijst
van leerlingen aangesloten bij de Matigheidsbond (1897-98).
vorm: register
periode: 1880-1975
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opmerking : school gesloten door de wet van Rationalisatie op 01/09/1975 (schoolhoofd R. Jaecques); zie
ook 13C- 06K/ 18 j.
b

Stamregister met de ingeschreven meisjes aan de gemengde gemeenteschool in Zande.
vorm: register (afzonderlijk, niet in doos) periode: 1879-1931
opmerking: publicatie J. Heus, JBS 2003, p. 173-183.

c

Rekeningen, begroting, briefwisseling, gemeenteraadsverslagen van en over de lagere gemeenteschool in
Zande.
vorm: map
periode: 1881-1890

d

Bundel ‘Naamboeken tot aanteekening van het schoolbezoek der leerlingen’ van de lagere gemeenteschool
in Zande.
vorm: pak
periode: 1921-1929

e

Register met inschrijvingen aan de gemengde gemeenteschool in Zande. Ingekleefde lijst met ingeënte
scholieren tegen de pokken (1930-1939). Inliggend: lijst met geboorten in Zande (1939-1952).
vorm: register
periode: 1920-1974

f

Briefwisseling tussen de kantonnale opziener voor het schoolkanton Gistel en het schoolhoofd van de
aangenomen gemengde lagere school in Zande; brieven verstuurd door het schoolhoofd van de
aangenomen gemengde school in Zande (1945 – 1955); drie brieven zijn los inliggend.
vorm: schriften
periode: 1914-1958
opmerking: De laatste vier bladzijden van het ingebonden schrift zijn verslagen van de conferentiewerken
door zuster Josephina op 14 augustus 1914.

g

Dienstnotities van de kantonnale opziener voor het schoolkanton Gistel aan het schoolhoofd van de
aangenomen, gemengde lagere school in Zande. De dienstnotities dienden doorgestuurd te worden naar de
aangenomen meisjesschool in Zevekote.
vorm: twee ingebonden schriften
periode: 1933-1962

h

Verslagboek over de vergaderingen van het onderwijzend personeel aan de aangenomen, gemengde lagere
school in Zande.
vorm: schrift
periode: 1933-1935

i

Dienstnotities van de kantonnale opziener ten aanzien van de aangenomen, gemengde lagere school in
Zande.
vorm: ingebonden schrift
periode: 1944-1962
opmerking: 3 losse bladzijden met richtlijnen door het ministerie van Openbaar Onderwijs over
onderwijsaanpassingen in loop der schooljaren 1948 en 1949. De eerste brief dateert van 20/11/1948; de
tweede van 21/11/1949.

j

Personeelsregister van de aangenomen, gemengde, lagere school in Zande.
vorm: schrift
periode: 1899-1977
opmerking: Op de eerste bladzijde een overzicht van belangrijke aangelegenheden voor de school, zoals
de oprichting, de aanneming en de subsidiëring.

k

Kopie van de aanneming van de vrije, lagere, gemengde school door de gemeente Zande. Kopieën van
brieven en richtlijnen van de schoolopziener. Inlichtingen en notities over de inwendige werking van de
school o. a. aantal leerlingen, ervaring en wedde per personeelslid.
vorm: schrift
periode: 1912-1920

l

Uitslag van examens aan de aangenomen, gemengde lagere school in Zande.
vorm: ingebonden schrift
periode: 1933-1936

m

Uitslag van examens aan de aangenomen, gemengde lagere school in Zande.
vorm: schrift
periode: 1937-1946

n

Naamlijsten van leerlingen ingeschreven in de bewaarklassen van de aangenomen, gemengde school in
Zande. Vanaf het schooljaar 1946-1947 ook de naamlijsten van de lagere school, samen met behaalde
punten.
vorm: ingebonden schrift
periode: 1936-1958
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31/

o

Thema’s van de maandelijkse vergaderingen met aanbevelingen en aandachtspunten.
vorm: ingebonden schrift
periode: 1940-1944

p

Thema’s van de maandelijkse vergaderingen met aanbevelingen en aandachtspunten.
vorm: ingebonden schrift
periode: ?

q

Puntenlijst per vak van de examens van de vier laatste jaren van de gemengde lagere school in Zande.
vorm: ingebonden schrift
periode: 1958-1964

r

Overzicht van de behaalde punten door elke leerling voor het eerste en tweede semester, gerangschikt per
leerjaar voor de gemengde lagere school in Zande.
vorm: ingebonden schrift
periode: 1958-1965

a

Vademecum voor de onderwijzer, samengesteld door Em. Verstrepen, directeur van de Lieven
Gevaertschool in Mortsel, Vlaamse eresecretaris van het Christelijk Onderwijzersverbond, 1958.
Wijzigingen aan dit vademecum van 1961 tot 1968. Knipsels uit Christene School, orgaan van het
Verbond van de Christelijke Onderwijzers, over T.B.S. bij ziekte en ambtsopheffing en de betaling van de
werkingskosten (1961); over de aanvraag van voorschotten op weddetoelage en de oprichting van een
speciale kas O.H.B.V. (Onderlinge Hulp tegen Burgerlijke Verantwoordelijkheid) (1964), over de
algemene organisatie van het C.O.V. (1965), de invoering van nieuwe formulieren voor de individuele
dossiers van de leerkrachten (1965). Bijlage over de samenstelling van personeelsdossiers door het bestuur
van het Kleuter- en Lager Onderwijs (1966). Lidkaart van Vanhegen Maurits en Vanhegen-Veraverbeke
Maria bij de O.H.B.V. voor 1964 en 1965.
vorm: map
periode: 1958-1968

b

Vademecum voor de schooldirecties van het L. O. en de Kindertuin door Em. Verstrepen, directeur van de
Lieven Gevaertschool in Mortsel. Wijzigingen aan dit vademecum tot 1968. Samenstelling der dossiers,
gids voor schoolhoofden.
vorm: map
periode: 1958-1968

c

Lijst met adressen en geboortedata per leerling van de kleuterklassen en van de lagere schoolklassen in
Zande, gerangschikt per leerjaar. Notities over kostprijs van tijdschriften, melk e. d.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1967-1981

d

V. van Achter en J. van der Zeyp, Handleiding 1 en 2 bij de werkschriften 1 en 2 van Denken en rekenen,
Experimentele uitgave, Lier, z.d.
vorm: map
periode: ?

e

Redevoering bij het vertrek van Rogier Crevits als directeur van het lager onderwijs in Koekelare;
schikking voor het afscheidsfeest en krantenknipsel.
vorm: 3 stukken
periode: 1980-1981

f

Lijst met verbeteringswerken aan het schoolgebouw en aankopen van meubelen en leermiddelen voor de
vrije lagere school in Zande.
vorm: schrift
periode: 1950-1959
opmerking: vooraan enkele schoonschrijfoefeningen.

g

Dossier van mevr. Maria Vanhegen-Veraverbeke: mededeling van de Raad voor Geneeskundig toezicht in
Brugge over haar gezondheidstoestand in 1963. Aanwervingsakte (met overzicht van het loopbaanverloop)
voor een gewone loopbaan als schoolhoofd vanaf 1 september 1970. Toekenning en diploma van de
Burgerlijke Medaille der 1e klasse voor 25 jaar trouwe dienst. Aanbevelingsbrief van R. Crevits,
schoolhoofd van de aangenomen lagere school in Koekelare, aan mevr. Vanhegen-Veraverbeke;
schoolhoofd in Zande, voor de aanstelling van Greta Mispelon. Krantenknipsels over en een misboekje van
haar afscheidsfeest.
vorm: map
periode: 1963-1982

h
i
k

Lijst met deelnemers van Koekelare aan de Marsch op Brussel(t. g. v. de schoolstrijd) en een kladtekst van
een gelegenheidspamflet als antwoord op een pamflet van De Schoolbond.
Met Waarschuwing gericht tot de katholieke ouders, door E. De Smedt, bisschop van Brugge.
7/05/2022

128
vorm: map

32/

33/

34/

periode: 1954-1955

l

Christene School jg. 30, nr. 12 (15 maart 1923) met discussie over het aanleren van Frans in het lager
onderwijs, o.m. een bijdrage van Joseph Bulcke, onderwijzer aan de vrije, lagere school (p. 287-291).
vorm: 1 stuk
periode: 1923

m

Lijst met vergelijkende aantallen scholieren in Koekelare van bewaarscholen en lagere scholen, telkens van
jongens en meisjes en zowel voor het vrij als voor het gemeentelijk net.
vorm: 1 stuk
periode: 1945-1947

n

Lijsten met personeel verbonden aan de vrije scholen in Koekelare en Zande (bewaarschool, lagere school,
huishoudschool, bijzonder lager onderwijs en secundair onderwijs).
vorm: map
periode: 1975-1979

o

Documenten n. a. v. hulde aan kanunnik A. Decoene, diocesane hoofdinspecteur.
vorm: 3 stukken
periode: 1951

p

Diploma van de 4e graad behaald door Oscar Lagacie aan de Lagere Gemeenteschool in Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 1936

a

Documenten van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare: schriftjes
met mededelingen en afspraken van de directie aan de leerkrachten.
vorm: schriftjes
periode: 1983-2002
Opmerking: zie ook collectie affiches Vrij Onderwijs

b

Bundel documenten van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare:
dossier met de aanvraag tot het oprichten van een afdeling ‘Type 8’.
vorm: pak
periode: 1976

c

Bundel documenten van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare:
kaarten met de recruteringszones per type; schoolregeling .
vorm: pak
periode: 1974

d

Bundel documenten van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare i. v.
m. het lesurenpakket (berekening en aanwending), lijst van de leerkrachten en paramedici, leerlingenlijst,
verslag en processen-verbaal van de participatieraad.
vorm: pak
periode: 1978-1995

e

Bundel documenten van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare i. v.
m. het leerlingenvervoer (offertes en contracten).
vorm: pak
periode: 1974-1997

a

Bundel documenten van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare i. v.
m. het leerlingenvervoer (organisatie van twee ritten, busbegeleiding, leerlingenlijsten, aanstiplijsten,
facturen, betoelaging).
vorm: pak
periode: 1985-1993

b

Bundel documenten van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare i. v
.m. het leerlingenvervoer (organisatie van twee ritten, busbegeleiding, leerlingenlijsten, aanstiplijsten,
facturen, betoelaging).
vorm: pak
periode: 1994-1997

c

Bundel documenten van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare i. v.
m. het personeel (jaarstaat, aannwervingsdossiers).
vorm: pak
periode: 1978-1996

a

Bundel afwezigheidsattesten van het personeel en permanentiesysteem aan de aangenomen, gemengde
lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: pak
periode: 1977-1995

b

Bundel documenten van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare i. v.
m. het middagtoezicht.
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vorm: pak

periode: 1975-1991

c

Bundel documenten van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare i. v.
m. de verbouwing van een klas tot turnzaal.
vorm: pak
periode: 1973-1979

a

Bundel documenten van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare i. v.
m. de centrale verwarming, de verbouwing van het sanitaire deel (bestek, plannen, aanvraag toelage
Waarborgfonds voor Schoolgebouwen, contract architect, documenten erfpacht, bouwvergunning).
vorm: pak
periode: 1988

b

Bundel loonfiches van het niet-pedagogisch personeel van de aangenomen, gemengde lagere school voor
B.O. ‘Regenboog’ Koekelare
vorm: pak
periode: 1979-1998

c

Dossier over de bezittingen van de vzw. van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O.
‘Regenboog’ Koekelare
vorm: pak
periode: 1980-1997

d

Aangifteformulieren bedrijfsvoorheffing van de Vrije Gesubsidieerde Lagere Gemengde School voor B.O
‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: bundel
periode: 1974-1998

e

Verzekeringen van de Vrije Gesubsidieerde Lagere Gemengde School voor B.O ‘Regenboog’ Koekelare:
collectieve verzekering OMOB en verzekering ABB.
vorm: bundel
periode: 1980-1997

36/

a

Leerlingendossiers van de Vrije Gesubsidieerde Lagere Gemengde School voor B.O ‘Regenboog’
Koekelare: PMS-testen en -verslagen, toetsresultaten, handelingsplan.
vorm: bundel
periode: 1970-2001

37/

a

Regenboog, tijdschrift van de Vrije Gesubsidieerde Lagere Gemengde School voor B.O ‘Regenboog’
Koekelare ”.
vorm: pak
periode: 1979-1992

38/

a

Regenboog, en vanaf 1998 De Regenboogkrant, tijdschrift van de Vrije Gesubsidieerde Lagere Gemengde
School voor B.O ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: pak
periode: 1993-2006

b

Collectie schriften met administratieve gegevens over de leerkrachten, verbonden aan de lagere scholen in
Koekelare en Bovekerke.

35/

•
•
•
•
•

register met personeelsverloven 1944-1991 (aanvankelijk uitsluitend onderwijzers, vanaf 1967
ook leerkrachten kleuter- en lager meisjesonderwijs) overwegend bijgehouden door
schoolhoofd Roger Crevits (BLO is vanaf 1/9/1972 niet meer opgenomen).
register met het personeelsbestand, aanvankelijk, vanaf 1933, onderwijzers van de vrije, lagere
jongensschool in Koekelare-centrum, vanaf 1967 ook onderwijzeressen van kleuter- en lager
onderwijs tot 1991.
register met onderwijzeressen van de lagere, vrije meisjesschool in Bovekerke (1954-1969)
register met onderwijzers van de lagere gemeenteschool (voor jongens) in Bovekerke (19401979)
personeelsregister van versmolten lagere scholen in Koekelare-centrum, Zande en Bovekerke
(1967-1991).

vorm: 5 schriften
opmerking: gift van Roger Crombez, oud-schoolhoofd.

periode: 1933-1991
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39/

a

Attesten en verslagen van het P.M.S. betreffende de leerlingen van de Vrije Gesubsidieerde Lagere
Gemengde School voor B.O ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: bundel
periode: 1982-1999

b

Inlichtingsformulieren betreffende de leerlingen van de Vrije Gesubsidieerde Lagere Gemengde School
voor B.O ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: bundel
periode:

c

Leerlingenfiches (alfabetisch) van de Vrije Gesubsidieerde Lagere Gemengde School voor B.O
‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: bundel
periode: 1972-1995

d

Aanwezigheidslijsten van de Vrije Gesubsidieerde Lagere Gemengde School voor B.O ‘Regenboog’
Koekelare.
vorm: bundel
periode: 1972-1977

40/

a

Processen-verbaal van de klassenraad van de Vrije Gesubsidieerde Lagere Gemengde School voor B.O
‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: bundel
periode: 1979-1998

41/

a

Documenten i.v.m. de schoolbevolking van de Vrije Gesubsidieerde Lagere Gemengde School voor B.O
‘Regenboog’ Koekelare: leerlingenlijsten, statistieken, evolutie leerlingenaantal.
vorm: bundel
periode: 1972-1994

b

Inlichtingenstaten vanwege het ministerie van Openbaar Onderwijs betreffende het leerlingenaantal en de
leerkrachten van de Vrije Gesubsidieerde Lagere Gemengde School voor B.O ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: bundel
periode: 1972-1978

c

Jaarstaten Bisdom Brugge betreffende het leerlingenaantal en de leerkrachten van de Vrije Gesubsidieerde
Lagere Gemengde School voor B.O ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: bundel
periode: 1972-1996

d

Aanvraag afwijkingen en aanvraag oprichting type 8 van de Vrije Gesubsidieerde Lagere Gemengde
School voor B.O ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: bundel
periode: 1976-1993

e

Verantwoording van de toelagen van de Vrije Gesubsidieerde Lagere Gemengde School voor B.O
‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: bundel
periode: 1977-1996

f

Bundel correspondentie van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare
met vrije en rijksinspectie, provincie, ministerie van Onderwijs, gemeentebestuur en N.V.K.B.O.
vorm: bundel
periode: 1969-1996
bijgevoegd: verhaal van de start van ‘De Regenboog’ op 01/09/1967.

g

Bundel documenten van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare i.v.m
de Inrichtende Macht van de vzw.
vorm:pak
periode: 1975-1997

h

Bundel jaarrekeningen van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: map
periode: 1973-1976

i

Bundel documenten van PMS (CLB) i.v.m. gehoor- en gezichtsproblemen van de leerlingen aan de
aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: map
periode: 1973-2001

j

Bundel verslagen van de ouderraad van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’
Koekelare.
vorm: map
periode: 1972-1978

k

Dossier over de schoolverandering van een leerling van de aangenomen, gemengde lagere school voor
B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
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vorm: map

42/

43/

periode: 1992

l

Bundel contracten voor de levering van schoolmelk aan de aangenomen, gemengde lagere school voor
B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: map
periode: 1974-1994

a

Bundel verslagen over de pedagogische klasbezoeken van de directeur van de aangenomen, gemengde
lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: map
periode: 1981-1996

b

Lijst met vrije dagen en vakanties aan de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’
Koekelare.
vorm: map
periode: 1988-1996

c

Bundel uitnodigingen en correspondentie van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O.
‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: pak
periode: 1974-2006

d

Bundel documenten i. v. m. de bijscholing van leerkrachten aan de aangenomen, gemengde lagere school
voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: map
periode: 1971-1992

e

Bundel documenten i.v.m. bosklassen georganiseerd door de aangenomen, gemengde lagere school voor
B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: map
periode: 1991-1994

f

Bundel documenten over sportactiviteiten aan de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O.
‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: map
periode: 1995-1996

g

Toneeltekst t. g. v. een opendeurdag van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’
Koekelare.
vorm: één stuk
periode: ?

h

Boekhouding over het aantal fotokopieën en de betalingen per klas aan de aangenomen, gemengde lagere
school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: 2 schriften
periode: 1978-2001

i

Uitnodiging tot het afscheidsfeest van Triphon Dereeper, eerste directeur van de aangenomen, gemengde
lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: 2 stukken
periode: 1978

a

Boekhouding van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: register
periode: 1973-1978

b

Boekhouding van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: register (niet in doos)
periode: 1978-1991

c

Kasboek van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare, met de
uitbetalingen door de ongevallenverzekering en de huurgelden voor de parochie Sint-Martinus.
vorm: schrift
periode: 1973-1992

d

Spaarboekje bij de Raiffeisenkas op naam van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O.
‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: één stuk
periode: 1976-1984

e

Bundel facturen van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: pak
periode: 1973-1974

f

Bundel facturen van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: pak
periode: 1975-1976

7/05/2022

132
a

Bundel facturen van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: pak
periode: 1977-1978

b

Bundel facturen van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: pak
periode: 1979-1980

a

Bundel facturen van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: pak
periode: 1981-1982

b

bundel facturen van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: pak
periode: 1983-1984

a

Bundel facturen van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: pak
periode: 1985-1986

b

Bundel facturen van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: pak
periode: 1987-1988

a

Bundel facturen van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: pak
periode: 1989-1990

b

Bundel facturen van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: pak
periode: 1991-1992

a

Bundel facturen van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: pak
periode: 1993

b

Bundel facturen van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: pak
periode: 1994

c

Bundel facturen van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: pak
periode: 1995-1997

d

Bundel facturen van de aangenomen, gemengde lagere school voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: pak
periode: 1999

e

Propagandabrochures naar aanleiding van de“Truck Run” t. v. v. de aangenomen, gemengde lagere school
voor B.O. ‘Regenboog’ Koekelare.
vorm: pak
periode: 2007-2019

f

Folder De Regenboog Koekelare; Ontwerp ‘Een nieuwe school, een nieuwe zaal’ – Bijzonder Onderwijs
‘De Regenboog’ door Ontwerpburo Gino Debruyne en architecten.Koekelare; uitnodiging opendeurdag en
schoolfeesten (Blauwe Smurfen en Cowboyfeest).
vorm : 4 stukken
periode : 2009-2015

49/

a

Bundel met naald-, brei- en borduurwerk, 15 bladzijden in donkerblauw, zuurvrij papier van Margareta
Dewaele, vervaardigd als 10-jarige scholier aan de vrije lagere meisjesschool in Bovekerke (met klasfoto).
vorm: map
periode: 1911
opmerking: foto in Beeldarchief

50/

a

Bundel documenten betreffende het ontslag van Pieter en Theofiel Lansens als gemeentelijke onderwijzers.
vorm: 6 stukken
periode: 1854-1866
opmerking: kopieën, behalve de persoonlijke ontslagbrief van Pieter Lansens; met een schimpschrift tegen
Pieter Lansens, verschenen in De Thouroutnaer (23/02/1861) en met een bibliografie over P. Lansens,
afschriften uit verslagen van gemeenteraden over P. Lansens en een kritisch commentaar.

b

Kadasterkaart met de inplanting van een nieuwe gemeenteschool in de Veldstraat.
vorm: 1 stuk
periode: 1860 (?)

c

Aanstellingsbrief van Louis Vankeirsbilck tot gemeentelijke onderwijzer in Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1829
opmerking: kopie P.A. Modern archief, 2e reeks, nr. 750

44/

45/

46/

47/

48/
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d

Brief van de provinciale hoofdinspecteur aan de gouverneur betreffende het ontslag van Pieter Roseeuw als
gemeentelijke onderwijzer en zijn eventuele vervanging.
vorm: 1 stuk
periode: 1879
opmerking: kopie P.A. 4e afdeling.

e

Bundel met opstellen (6e en 7de studiejaar G. Dereeper – 5e, 6e, 7e studiejaar T. Dereeper), een verzameling
opgetekende liederen en een schrift met anekdoten (T. Dereeper).
vorm: map
periode: 1929-1962

f

Lesvoorbereidingen natuurkennis door schoolhoofd Jozef Defoort voor het 6e en 7e studiejaar.
vorm: ingebonden schrift
periode: 1941-1942

g

Toezichtsrooster in de lagere, vrije meisjesschool Koekelare-centrum (speeltijd ?).
vorm: 1 stuk
periode: 1940-1941

h

Omzendbrief van het ministerie van Openbaar Onderwijs aangaande Organisation de l’inspection scolaire
(uittreksel uit Belgisch Staatsblad, 31/08/1879 nr. 243).
vorm: gelijmde brochure
periode: 1879

i

Staat van dienst van Charles Reynaert (° Koekelare 29 juni 1824 – diploma onderwijzer 10 september 1844
– oud-strijder van Risquons-tout 1848) naar aanleiding van zijn pensioensaanvraag. Met drie brieven aan
de gouverneur.
vorm: 4 stukken
periode: 1882
opmerking: in een brief een opmerkelijke typering van zijn geboortedorp.

j

Verslag van de gemeenteraadszitting over de aanneming van de vrije, lagere meisjesschool in Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1885

k

Bundel met briefwisseling betreffende de overname van de schooluitrustingsgoederen van de lagere
gemeenteschool door de vrije lagere school.
vorm: map
periode: 1885
opmerking: kopies.

l

Verslag van de provinciale inspectie n.a.v. de vraag om betoelaging van de vrije lagere basisschool in
Bovekerke.
vorm: 1 stuk
periode: 1894

m

Dossier onderwijzer D’Hoedt. Verslag van de kantonnale inspecteur voor het lager onderwijs betreffende
het gedrag van August D’Hoedt, onderwijzer aan de vrije lagere school in Koekelare; vergezeld van een
petitie ten gunste van de onderwijzer. Brief over D’Hoedt tijdens de Eerste Wereldoorlog in verband met
Onderlinge Bijstand.
vorm: map
periode: 1895-1916
opmerking: kopieën (o.m. P.A. 466 f & GAK);zie ook Onderlinge Bijstand. JBS 2010.

n

Folders basisschool ‘De Lettertuin’, ‘da Vinci’ en Avondonderwijs Koekelare.
vorm: map
periode : 2006- 2015

o

Model van aannemingscontract tussen de gemeente Koekelare en de lagere- en bewaarscholen.
vorm : 1 stuk
periode : ?

p

Lijst met biografische gegevens over R. Crevits en met activiteiten van het vrij onderwijs in Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 1925-1993

q

Statistiek over de schoolbevolking van het vrije basisonderwijs in Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 1982

r

Schrift met gedichten en liedjes van onderwijzer R. Devisscher, gebruikt in de gemeenteschool van
Koekelare als geheugenlessen in de 1e en 2e graad.
vorm : 2 stukken
periode : 1932 – 1935

s

Overzicht van de besteding der werkingstoelagen (aangevuld met giften) van de Pedagogische
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Scholengemeenschap Koekelare.
vorm : 1 stuk

51/

periode : 1974-1975

t

Verslag van een personeelsvergadering aan de vrije basisschool in Koekelare-centrum, een uitnodiging
voor een ouderavond en het programma voor schoolreizen.
vorm : 4 stukken
periode : 1976

u

Folder over de Fransmansherdenking door het vrij onderwijs Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 1978

v

Uitnodiging tot de viering tien jaar fusie van vrije scholen in Koekelare-centrum.
vorm : 1 stuk
periode : 1978

w

Bundel verzamelingen van liederen met cijfernotatie : G. Bols, Zangmethode voor de scholen volgens het
cijferstelsel Galin-Paris-Chevé, dl. 1, Lier (Handboekje des leerlings); G. Bols & Fr. Willems, Lijstertje,
Liederverzameling in cijfermuziek, Eenstemmige stukjes, Eerste deel, Lier, 19088 ; Idem, Lijstertje,
Liederverzameling in cijfermuziek, s. l., s. d.; schriftje met liederen met cijfernotatie (door Hector Defoort
opgetekend ?).
vorm : 4 stukken
periode : 1908 - ?
opmerking: zie ook 13C-06K/23n

x

Modelboek voor schoonschrift : A.-J. Witteryck, Volledige schriftleergang voor het lager onderwijs. Het
rondschrift tot zijn eenvoudigsten vorm gebracht ,Steenbrugge, 1922.
vorm : 1 stuk
periode : 1922
opmerking : was eigendom van onderwijzer J. Bulcke.

y

Programma voor een schoolfeest van de Koekelaarse gemeenteschool in zaal Monty met deelname van de
harmonie Sint-Cecilia.
vorm : 1 stuk
periode : 1948
opmerking : kopie

z

Liederenrepertorium voor katholieke scholen uitgegeven door het Bisdom Brugge en gebruikt in de vrije
lagere jongensschool van Koekelare-centrum.
vorm : 2 stukken
periode : 1942 - ?

aa

Tekenschrift vierde graad Koekelare (vrije lagere school, gemeenteschool ?).
vorm : 1 stuk
periode : 1934 ?

bb

Bundel dienstberichten van de vrije lagere (jongens)-school (later Pedagogische Schoolgemeenschap
Koekelare-Bovekerke-Zande) opgesteld door schoolhoofd R. Crevits.
Vorm : pak
periode : 1962-1978
opmerking : met folders over vasten-, advents- en missiewerking, over biechtvieringen

cc

Bundel kinderliederen voor schoolgebruik (gebruikt in de basisschool van Koekelare) : G. Bols en F.
Willems “Lijstertje - liederverzameling in cijfermuziek – eerste en tweede reeks”, Lier, 1921; G.
Preudhomme en E. De Ridder “Onze kleinen zingen”, Borgerhout, ?; R. Ghesquiere “1e , 2e, 3e en 4e
bundel Gebaren Liedjes, Chansons Mimées”, Amsterdam, 1938-1946 (diverse uitgaven); bundel losse
geannoteerde liederen w.o. Heldenzang, strijdlied voor Koekelarenaars; Henry Sarly “Kijkkast – 15
volksdeuntjes voor groote en kleine kleuters”, Tienen, 1928 ?; Remi Ghesquiere “Meezennestje II”:
liedjes en speelkens voor lagere scholen, Hal, 1927.
vorm : map
periode : 1921-1946
opmerking : met handleiding over methodologisch zangonderricht zie ook 50 w

a

Bundel met inspectiebescheiden van de gemeenteschool in Koekelare, inbegrepen documenten betreffende
de sluiting van de school.
vorm : map
periode : 1934-1957

b

Bundel met inspectiebescheiden van de gemeenteschool in Zande, inbegrepen documenten betreffende de
sluiting van de school.
vorm : map
periode : 1935-1975

c

Brief van de kantonnale opziener aan Joris Mergaert, schoolhoofd van de vrije jongensschool Mokker, in
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verband met het inrichten van een turnzaal.
vorm : 1 stuk
periode : 1938

52/

d

Bundel dienststaten van leerkrachten verbonden aan de vrije school Koekelare-centrum en Bovekerke.
vorm : pak
periode : 1957-1990

e

Bundel dienststaten van leerkrachten verbonden aan de vrije jongensschool Mokker.
vorm : pak
periode : 1975-1989

f

Bundel met inspectiebescheiden van de vrije jongens- en meisjesschool Mokker.
vorm : map
periode : 1940-1991

g

Bundel met inspectiebescheiden van de vrije jongens- en meisjesschool Koekelare-centrum.
vorm : map
periode : 1962-1992

h

Bundel met inspectiebescheiden van de vrije meisjesschool Bovekerke.
vorm : map
periode : 1960-1975

i

Bundel met inspectiebescheiden van de vrije meisjesschool Zande.
vorm : map
periode : 1961-1975

j

Schrift met verslagen van pedagogische studiedagen (conferenties) voor onderwijzeressen (Brugge,
Blankenberge, Oostkamp, Eernegem en Torhout) met thema’s als naaldwerk, psychologie, huiswerk,
verhouding school en gezin, spaar- en lijfrentekas, onderlinge bijstand, dictee, Leopold II, matigheid,
naoorlogse situatie, doel van toepassingen en oefeningen, esthetische opvoeding, geschiedenis van het
onderwijs in Brugge, verhoudingen tussen de vakken, zedelijke opvoeding, gevoel van eigenwaarde,
verbeelding van het kind, moedertaal en tweede taal, zangonderricht, schoolverzuim, plichtenleer, rol van
de gewoonte, gebruik van lei en schrift.
vorm : 1 stuk
periode : 1898-1923
opmerking : gift van inspecteur-generaal van het basisonderwijs.

k

“Droomen is geen Bedrog” - “Tooneelspel voor kinderen in één Bedrijf” van Alfons Janssens en Remi
Devisscher, onderwijzers aan de gemeenteschool in Koekelare (tekst, rolverdeling, regie- en
podiumaanwijzingen, verwerking van het kinderlied Karekiet en twee liederen van E. Hullebroek).
vorm : 1 schrift
periode : 1932
opmerking : opgevoerd door scholieren van de gemeenteschool in Koekelare op 31/07/1932.

l

Verslagschriften van de “Bond tot verdediging der gemeentescholen in Koekelare”.
vorm : 2 schriften
periode : 1933-1946

m

De eerste en de laatste jaargang van “Vrank en Vrij”, tijdschrift van de gemeenteschool in Koekelare.
vorm : 7 stukken
periode : 1931-1932
opmerking : met beschrijving van de periodiek door Raf Seys voor “De Spiegel” XI (1972), p. 117-121.

n

Collectie berichten van ouders over afwezigheden en andere aangelegenheden van hun kinderen,
ingeschreven in de gemeenteschool van Koekelare.
vorm : map
periode : 1934-1944

o

Bundel kantonnale examens (uitslagen, vragen) van scholieren aan de gemeenteschool van Koekelare; met
notities van de provinciale inspecteur Lager Onderwijs.
vorm : map
periode : 1931-1939

a

Bundel briefwisseling betreffende de naleving van de leerplicht in het schoolkanton Torhout (gevallen in
Eernegem, Torhout en vooral Koekelare).
vorm : map
periode : 1929-1932

b

Bundel brieven, verslagen aannemingscontracten betreffende de overgang van de aangenomen vrije lagere
jongensschool naar een aanneembare, vrije lagere jongensschool, de oprichting van een gemeentelijke
jongensschool en bewaarschool, en de fraude bij kantonnale examens.
vorm : pak
periode : 1923-1933

7/05/2022

136
c

Bundel briefwisseling en verslagen betreffende de eerste en de plechtige communie van scholieren aan de
lagere, gemeentelijke jongensschool in Koekelare.
vorm : map
periode : 1931-1932

d

Exemplaar van “L’Etincelle” (jg. 16, nr. 18, 10/07/1931).
vorm : 1 stuk
periode : 1931
opmerking : lectuur: “Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België, Deel III”, GentLeuven, p. 64-65.

e

Bundel “Journal des Instituteurs”, weekblad van de Algemene Belgische Onderwijzersbond (ABOB) –
Fédération des Instituteurs Belges (jg. 38, nr. 27, sep. 1930; jg. 39, nr. 1, jan. 1931; nr. 2, jan. 1931; nr. 5,
feb. 1931; nr. 6, feb. 1931; nr. 7, feb. 1931; nr. 8, feb. 1931).
vorm : map
periode : 1930-1931
opmerking : abonnee was hoofdinspecteur lager onderwijs Raymond Lambert; lectuur: “Bijdragen tot de
geschiedenis van het pedagogisch leven in België, Deel III”, Gent-Leuven, p. 64-65 (belangrijkste
syndicale blad voor het openbaar onderwijs).

f

Volledige collectie (13 nummers) “Schoolnieuws uit Couckelaere”, weekblad van het katholiek
verdedigingscomité in Koekelare.
vorm : pak
periode : 1930-1931
opmerking : de titel veranderde vaak: “Schoolnieuws uit Couckelaere” (09/11/1930, 16/11/1930,
20/12/1930); “De Schoolstrijd in Couckelaere” (23/11/1930, 13/12/1930, 10/01/1931); “Voor de
Katholieke School van Couckelaere” (30/11/1930, 27/12/1930, 31/01/1931, 14/03/1931, 27/06/1931);
“Schoolblad van Couckelaere” (06/12/1930); verspreiding: telkens op 2000 exemplaren; 4 bladzijden
behalve nrs. 10, 11, 12 en 13.

g

Volledige collectie pamfletten “Aan de ingezetenen van (te) Couckelaere”, antwoorden van de liberale
meerderheid op “Schoolnieuws uit Couckelaere”.
vorm : 2 stukken
periode : 1930-1931

h

Bundel brieven en verslagen betreffende benoemingen aan de gemeentelijke, lagere jongensschool en
meisjesschool en bewaarschool, inzonderheid de benoeming van Lucien Monteyne als schoolhoofd zonder
klas. Cijfergegevens over ingeschreven scholieren.
vorm : pak
periode : 1931-1936

i

Bundel documenten betreffende de vraag van het schepencollege van Koekelare om het stamboekregister
van de gemeenteschool in te zien.
vorm : map
periode : 1933-1935

j

Bundel briefwisseling en verslagen betreffende de verbouwing/herstelling en verwarming van de
gemeenteschool in Koekelare en het gevel ‘koolmeester’ Monteyne.
vorm : map
periode : 1932-1949

k

Bundel briefwisseling betreffende materiaal voor de lessen huishoudkunde en de inrichting van een keuken
aan de gemeenteschool in Koekelare.
vorm : map
periode : 1935-1947

l

Twee brieven van lesgevers aan de gemeenteschool in Koekelare aan hoofdinspecteur Raymond Lambert.
vorm : 2 stukken
periode : 1946-1947

m

Bundel krantenknipsels over de pensionering van Remi Devisscher, oud-schoolhoofd van de
voorbereidende afdeling RMS Koekelare.
vorm : 4 stukken
periode : 1971

n

Levensschets van Maurice Descamps, liberale voorman, plaçeur Fransmans en cafébaas (Het Handelshof),
door Lucien Monteyne.
vorm : 1 stuk
periode : 1949

o

Levensschets van Solange Dierkens, oud-schoolhoofd van de gemeentelijke meisjesschool in Koekelare,
door Raf Seys.
vorm : 1 stuk
periode : 2000
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p

Dossier Lucien Monteyne, oud-schoolhoofd gemeenteschool in Koekelare; overwegend correspondentie
met Raf Seys.
vorm : map
periode : 1968-2000

q

Historiek over het lager onderwijs in Koekelare door Elisabeth Lycke, eindverhandeling tot het behalen
van de graad van licentiaat in de pedagogische wetenschappen (KUL).
vorm: pak
periode: 1965-1966
opmerking: met volledige transcriptie van de gemeenteraadsverslagen in Koekelare, betreffende
schoolaangelegenheden 1920-1951.

r

Bundel schooltekeningen (decoratie, kleding) van Georgette Lebleu, scholier aan de gemeenteschool in
Koekelare.
vorm: map
periode: 1939-1940
opmerking: kopie

s

Jerome Vanslembrouck, schepen van Onderwijs, geeft toelating aan hoofdonderwijzer Monteyne om elke
vrijdagavond van november 1946 tot Pasen 1947 voor vrouwen een snijcursus in te richten in een
klaslokaal van de lagere gemeenteschool.
vorm: 1 stuk
periode: 1946
opmerking: gift van Christel D’Haene.

a

Verslagboek van de ‘Vrouwenbond van de Gemeenteschool’ in Koekelare.
vorm : 3 schriften
periode : 1946-1956

b

Collectie schriften en handboeken gebruikt aan de gemeenteschool in Koekelare, ooit toebehorend aan de
leraressen R. Parret & S. Allemeersch: Schrift IIe graad – Handwerk (breien, naaien, haken); H. Van Thiel
& H. Cotteleer : Praktische handleiding voor het teekenen naar de natuur in verband met het naaldwerk in
de verschillige graden der lagere meisjesschool, Lier, s.d.; J. De Keyser & P. Nierynck : Patroonboekje
van de 4e graad van de Lagere School, Torhout, s.d.
vorm : 3 boeken
periode : ?

c

Programma van het schoolfeest (proclamatie) van de Gemeenteschool Koekelare in de zaal Monty.
vorm: 1 stuk
periode: 1947-1948
opmerking: kopie

d

Programma van de huldiging van oud-leerlingen aan de gemeenteschool in Koekelare, die tijdens de
Tweede Wereldoorlog soldaat, gevangene of gedeporteerde waren.
vorm: 1 stuk
periode: 1945

e

Pamflet uit de schoolstrijd ten voordele van het rijksonderwijs in Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1954

f

Kopie van een enkwest (pedagogisch onderzoek) door Christiaen (Ichtegem ?) van de aangenomen lagere
meisjes- en bewaarschool van Koekelare-centrum.
vorm: 2 stukken
periode: 1957

g

Bundel dienstberichten voor de leerkrachten van de aangenomen lagere jongensschool Sint-Maarten, o.m.
met het contactblad voor ouders ‘Schooljeugd’, nr. 1 (cf. 13C-06K/29a).
vorm: pak
periode: 1962-1963

h

Bundel dienstberichten voor de leerkrachten van de aangenomen lagere jongensschool Sint-Maarten, o.m.
met diverse wensen voor Vader- en Moederdag vanwege scholieren, inzonderheid van zonen en dochters
van schoolhoofd R. Crevits.
vorm: map
periode: 1965-1966

i

Bundel dienstberichten voor de leerkrachten van de aangenomen lagere jongensschool Sint-Maarten.
vorm: map
periode: 1980-1981

j

Bundel jaarstaten van leerkrachten in functie bij de aangenomen lagere jongensschool Sint-Maarten en
kalenders met de school- en de vrije dagen.
vorm: map
periode: 1930-1960
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Bundel verslagen van personeelsvergaderingen (en conferenties) met de leerkrachten van de aangenomen
lagere jongensschool Sint-Maarten.
vorm: pak
periode: 1964-1970
Bundel verslagen van personeelsvergaderingen met de leerkrachten van de aangenomen gemengde lagere
jongensschool Sint-Maarten.
vorm: pak
periode: 1979-1980

m

Dossier over de stichting van een afdeling Bijzonder Lager Onderwijs (BLO) aan de aangenomen
gemengde lagere school in Koekelare-centrum.
vorm: pak
periode: 1971-1973

n

Bundel facturen en rekeningen van de aangenomen lagere meisjesschool in Koekelare-centrum.
vorm: pak
periode: 1956-1958

o

Bundel facturen en rekeningen van de aangenomen lagere meisjesschool in Koekelare-centrum.
vorm: pak
periode: 1959

a

Bundel facturen en rekeningen van de aangenomen lagere meisjesschool in Koekelare-centrum.
vorm: pak
periode: 1960-1963

b

Bundel facturen en rekeningen van de aangenomen lagere meisjesschool in Koekelare-centrum.
vorm: pak
periode: 1964-1966

c

Bundel facturen en rekeningen van de aangenomen lagere meisjesschool in Koekelare-centrum.
vorm: pak
periode: 1967-1969

d

Bundel facturen en rekeningen van het leerlingenvervoer voor rekening van de organisatie VVKO (ten bate
van alle leerlingen van de vrije lagere en bewaarscholen in Koekelare, Bovekerke en Zande) met twee
kasboeken.
vorm: pak
periode: 1962-1993

e

Begrotingen van de aangenomen, gemengde lagere school in Zande.
vorm: pak
periode: 1959-1975

f

Bundel statistische gegevens over de schoolbevolking en het gemiddeld schoolbezoek van de aangenomen,
gemengde lagere school in Zande.
vorm: pak
periode: 1961-1975

g

Bundel met inlichtingenstaten over leerkrachten verbonden aan de aangenomen, gemengde lagere school in
Zande en kalenders met de vrije dagen.
vorm: pak
periode: 1958-1975

a

Verklaringen van leerkrachten verbonden aan de aangenomen, gemengde lagere school in Zande, over hun
eventuele deelname aan stakingen.
vorm: 5 stukken
periode: 1973-1975

b

Bundel met staten over het toekennen van werkings- en weddetoelagen voor de aangenomen, gemengde
lagere en bewaarschool in Zande.
vorm: map
periode: 1949-1975

c

Bundel met staten over de schoolbevolking in de aangenomen, gemengde lagere en bewaarschool in
Zande.
vorm: pak
periode: 1945-1974

d

Bundel verzekeringspolissen en de behandelingen van verzekerde ongevallen bij scholieren van de
aangenomen, gemengde lagere en bewaarschool in Zande.
vorm: map
periode: 1959-1985

e

Bundel documenten betreffende socio-culturele en sportactiviteiten aan de aangenomen, gemengde lagere
school in Zande (lijst met deelnemende scholieren, programma’s, aanvragen voor toelagen).
vorm: map
periode: 1970-1974
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f

Bundel jaarstaten voor het bisdom Brugge van de aangenomen lagere meisjes- en bewaarschool in
Koekelare-centrum.
vorm: map
periode: 1960-1967

g

Bundel PMS-verslagen (Torhout) van meisjesscholieren verbonden aan de aangenomen lagere
meisjesschool in Koekelare-centrum.
vorm: map
periode: 1962-1972

h

Bundel staten over toelagen voor schoolbehoeften en werkingskosten van de aangenomen lagere meisjesen bewaarschool in Koekelare-centrum.
vorm: pak
periode: 1960-1967

i

Bundel jaarverslagen, staten over verleende toelagen en over de schoolbevolking, dienstberichten van de
aangenomen lagere meisjes- en bewaarschool in Koekelare-centrum.
vorm: pak
periode: 1960-1967

j

Collectie aanwervingsovereenkomsten van onderwijzeressen en kleuterleidsters voor de aangenomen
lagere meisjes- en bewaarschool in Koekelare-centrum.
vorm: 7 stukken
periode: 1963

k

Bundel gegevens over financiële bijdragen van alle vrije scholen in Koekelare-centrum tot het betalen van
de lonen voor het onderhoud van de lokalen, voor Jefi en voor het leerlingenvervoer.
vorm: pak
periode: 1968-1981

l

Bundel documenten betreffende fondsenwervende schoolfeesten (Busje-Op, Zomerfeest), ingericht door
het vrij, katholiek onderwijs in Koekelare.
vorm: pak
periode: 1982-1991
opmerking: in de map van 1983 zit een verslag over het minivoetbal Koekelare (15 ploegen); in 1991
schoolfeest in Bovekerke.

a

Bundel inlichtingsstaten voor het ministerie van Openbaar Onderwijs en jaarstaten voor het bisdom Brugge
van de aangenomen lagere jongensschool Sint-Maarten in Koekelare-centrum; vanaf 1967-1968 aangevuld
met de gegevens van de lagere meisjes- en bewaarschool in Koekelare-centrum.
vorm: map
periode: 1960-1975

b

Bundel inlichtingsstaten voor het ministerie van Openbaar Onderwijs en jaarstaten voor het bisdom Brugge
van de aangenomen lagere jongensschool Sint-Maarten in Koekelare-centrum; vanaf 1967-1968 aangevuld
met de gegevens van de lagere meisjes- en bewaarschool in Koekelare-centrum en vanaf 1975 met de
gegevens van de lagere en bewaarscholen in Zande en Bovekerke.
vorm: map
periode: 1975-1980

c

Bundel inlichtingsstaten voor het ministerie van Openbaar Onderwijs en jaarstaten voor het bisdom Brugge
van de aangenomen lagere jongensschool Sint-Maarten in Koekelare-centrum; vanaf 1967-1968 aangevuld
met de gegevens van de lagere meisjes- en bewaarschool in Koekelare-centrum en vanaf 1975 met de
gegevens van de lagere en bewaarscholen in Zande en Bovekerke.
vorm: map
periode: 1980-1988

d

Lijsten met leerlingen, voorheen ingeschreven in de aangenomen lagere meisjes- of jongensschool van
Koekelare-centrum en onderworpen aan de wet op de leerplicht, die naar een andere school binnen of
buiten Koekelare overgingen.
vorm: pak
periode: 1963-1969

e

Lijsten met leerlingen, voorheen ingeschreven in de aangenomen lagere meisjes- of jongensschool van
Koekelare-centrum en onderworpen aan de wet op de leerplicht, die naar een andere school binnen of
buiten Koekelare overgingen.
vorm: pak
periode: 1970-1975

a

Lijsten met leerlingen, voorheen ingeschreven in de aangenomen lagere meisjes- of jongensschool van
Koekelare-centrum en onderworpen aan de wet op de leerplicht, die naar een andere school binnen of
buiten Koekelare overgingen.
vorm: pak
periode: 1975-1984
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c

58/

Algemeen schoolreglement voor de vrije katholieke scholen van het bisdom Brugge.
Vademecum voor onze schoolbesturen, Brugge, 1954(4).
E. Verstrepen, Vademecum voor de onderwijzer, Brussel, 1958.
E. Verstrepen, Vademecum voor de schooldirecteurs en schooldirecties, Brussel, s. d.
Klasseboek van Jules Anseeuw, onderwijzer van het 5e leerjaar van de aangenomen, lagere jongensschool
Sint-Maarten in Koekelare-centrum, 1970-1971.

d

Klasseboek van Roger Crombez, onderwijzer van het 5 e leerjaar van de aangenomen, lagere jongensschool
Sint-Maarten in Koekelare-centrum, 1974-1975.

e

Dagboek van Rogier Crevits, schoolhoofd van de aangenomen, lagere jongensschool Sint-Maarten in
Koekelare-centrum, 1971-1972.

f

Collectie brochures van het CRKLO: (Algemeen dokument, nr. 30-45; De inrichting van schoolcomités,
Statuut van de syndicale afgevaardigde in de school); M. Vanhamme, Eerste inwijding in de
internationale verenigingen, Brussel, s. d.; Herderlijk schrijven van de kardinaal en de bisschoppen aan
de leerkrachten van de katholieke scholen.
vorm: pak
periode: 1941-1964

a

Bundel documenten inzake de benoeming van Elza Strubbe als bewaarschoolonderwijzeres aan de
gemeentelijke meisjesschool.
vorm: pak
periode: 1947-1965
opmerking: legaat R. Seys

b

Bundel documenten aangaande het proces tegen de Schoolbond na een klacht van het schepencollege en
Elza Strubbe over het verspreiden van een onwettelijke affiche, bijgenaamd dossier D. Robbelein.
vorm: pak
periode: 1947-1948
opmerking: legaat R. Seys

c

Bundel documenten over het ontstaan en de ontplooiïng van de vrije wijkschool ‘De Toekomst’ en haar
integratie in het gemeenschapsonderwijs.
vorm: pak
periode: 1947-1978
opmerking: legaat R. Seys

d

Briefwisseling tussen Robert Desnick, burgemeester van Koekelare, en de administratie van de prins van
Arenberg, aangaande de bouw van een vrije, lagere school op de wijk Mokker en tussen Gustaaf Desnick,
zoon van Robert, over het verwerven van terrein voor de vrije lagere meisjesschool in het centrum van
Koekelare tijdens de eerste schoolstrijd (1879-1884) en tenslotte met de kloosteroverste na de Eerste
Wereldoorlog over het bekomen van Arenbergterreinen onder sekwester.
vorm: bundel brieven en plannen
periode: 1867-1921
opmerking: gift Jan Dereeper; brieven zijn kopieën.

e

Resultaten van een PMS-onderzoek bij scholieren van het zesde en zevende leerjaar van de aangenomen
jongensschool in Koekelare-centrum.
vorm: 2 bladen
periode: 1962-63
opmerking: gift Jan Dereeper.

f

Bundel rapporten van Triphon Dereeper aan de vrije lagere jongensschool in Koekelare-centrum en aan de
normaalschool in Torhout; aangevuld met één rapport van Cecile Dewilde in de vrije lagere meisjesschool
in Koekelare-centrum.
vorm: map
periode: 1931-1940
opmerking: gift van Jan Dereeper.

g

Bundel documenten in verband met onderwijscarriere van Triphon Dereeper in de vrije lagere
jongensschool in de Mokker en in de vrije lagere jongensschool van Koekelare-centrum. Opmerkelijk ook
een verklaring van T. Dereeper, dat hij zich geen kandidaat stelt om Jozef Defoort als schoolhoofd op te
volgen.
vorm: map
periode: 1941-1967
opmerking: gift van Jan Dereeper.

h

Beknopte historische kroniek van de Vrije scholen door Tr. Dereeper. 20 jaar B.L.O. Regenboog. Twee
teksten afkomstig uit schooltijdschrift.
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Vorm: 2 documenten
i

periode:1967-1987

Collectie beste opstellen van scholieren uit het 6e en 7e studiejaar van de vrije lagere jongensschool in
Koekelare-centrum, telkens met datum en naamvermelding van de leerling.
vorm: 8 schriften
periode: 1924-1963
opmerking: gift Jan Dereeper.
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13C-09K

Diverse onderwijsvormen

archiefvormer: Crevits Rogier (1b – 2d)
F. Schaessens (5b)
R. Seys
(5c)
RMS-Koekelare (7)
Alma Casier
(7f)

opmaak: L. Dhondt
J. Heus

opmerking: hierin zijn BLO, diverse vormen van naschools onderwijs zoals onderwijs voor
volwassenen, landbouwavondonderwijs, secundair en hoger onderwijs opgenomen; publicatie: J.
Heus, Facetten van secundair onderwijs in Koekelare (1945-2011, JBS 2011, p. 99-238.
1/

a

Verslagen van de gemeenteraad inzake het onderwijs voor volwassenen; met brief van de provinciale
inspectie.
vorm: drie stukken
periode: 1880
opmerking: twee kopies

b

Klasdagboek 1e jaar lagere landbouwavondschool Koekelare (‘De plant’).
vorm: schrift
periode: 1950-1951
opmerking: losse bladen met vermelding temperatuur december 12 u; met temperatuurcurve december
18 u; met plan aanleg drainage; publicatie: J. Heus, BJB/KLJ Koekelare: Een kroniek (1927-2002),
Koekelare, 2003. Zie ook Beeldbank.

c

Klasdagboek 2e jaar lagere landbouwschool Koekelare (‘Dierkunde’).
vorm: schrift
periode: 1951-1952
opmerking: met aanwezigheidslijst.

d

Cursus van de lagere landbouwschool Koekelare (‘De plant’).
vorm: schrift
periode: 1952-1953
opmerking: met losse bladen over kalkmesten en met herhalingsvragen.

e

Klasdagboek 1e jaar lagere landbouwschool Koekelare (‘De plant’).
vorm: schrift
periode: 1953-1958
opmerking: met losse bladen = overzicht getuigschriften 1e, 2e, 3e jaar (2X); aanwezigheidslijsten van
lagere, voorbereidende en hogere gewestelijke afdeling; notitie kladboek; agenda op vrijdag;
aanwezigheids- en puntenlijst 1e, 2e, 3e jaar; brief + omslag aan Georges Dewulf; verzekeringen.

f

Cursus 2e jaar van de lagere landbouwschool Koekelare (’Dierkunde’).
vorm: schrift
periode: 1953-1954
opmerking: met notities over
- herkauwers – maag – transvetzucht
- selectie melkvetgehalte (4e les
- klem bij het paard
leidersreeks) 1955-1956
- samenstelling vitaminen (2X)
- stalinrichting (3e les) 1955-1956
krantenartikel: goed toegepaste rantsoenbereiding
- de opfok van het kalf (2e les) 19551956
- in haver
- in grasland

g

Klasdagboek 2e jaar lagere landbouwschool Koekelare (‘Veeteelt’).
vorm: schrift
periode: 1953-1954
opmerking: inliggend notities over intensiteit paard / arbeid / voeding; voeding en vetgehalte;
samenstelling diermeel; prijs/ha graan; mestproductie; droogstaande koe / voeding / productie; kladbrief
aan de Rijkslandbouwkundige; melkkoe / voeding/productie; aantal dieren / voeding; gewassen /
opbrengst; gestencilde brief schoolreis.

h

Klasdagboek 2e jaar lagere landbouwafdeling Koekelare (‘Dierkunde’).
vorm: schrift
periode: 1955-1956
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opmerking: krantenartikel “De v.z.w. selektiemesterij – Roeselare”.
i

Klasdagboek 1e jaar hogere gewestelijke landbouwschool Koekelare (achteraan overzicht met data,
lesgevers en onderwerp).
vorm: schrift
periode: 1955-1956

j

Cursus 1e jaar hogere gewestelijke landbouwschool Koekelare (‘Veevoedingsleer’).
vorm: schrift
periode: 1955-1956
opmerking: los blad: Basisrantsoen.

k

Cursus 1e jaar hogere gewestelijke landbouwschool Koekelare (‘De plant, Inleiding en grondkennis’).
vorm: schrift
periode: 1955-1956

l

Cursus 1e jaar hogere gewestelijke landbouwschool Koekelare (‘De plant, Grondbewerking en
grondbewerkingsmachines; Elektriciteit en toepassingen’).
vorm: schrift
periode: 1955-1956
opmerking: met brochure Ministerie van Landbouw, Licht op de hoeve.

m

Cursus 1e jaar hogere gewestelijke landbouwschool Koekelare (‘Kostprijsverlaging’).
vorm: schrift
periode: 1955-1956
opmerking: “De rentabiliteit van onze veestapel verhogen”; “Intensivering op het kleine bedrijf” uit De
Boer , jg. 57, nr. 2 ; Betere bewaring van groenvoeder (2 blaadjes); teeltplan.

n

Klasdagboek 1e jaar lagere landbouwschool Koekelare (‘De plant’).
vorm: schrift
periode: 1956-1957

o

Klasdagboek 2e jaar hogere gewestelijke landbouwschool Koekelare (achteraan overzicht met data,
lesgevers en onderwerp).
vorm: schrift
periode: 1956-1957

p

Cursus 2e jaar hogere gewestelijke landbouwschool Koekelare (‘Bedrijfsplanning’).
vorm: schrift
periode: 1956-1957
opmerking: met programma lagere landbouwschool; prijzij Boerenbond: vergoeding – waardebepaling
van navetten; Enkele gedachten over de bedrijfsleiding 1960; Kunst van te boeren met profijt; Brief
Belgische Boerenbond; Nieuw artikel 1778 van Burgerlijk Wetboek.

q

Klasdagboek hogere gewestelijke landbouwschool Koekelare, met lesrooster.
vorm: schrift
periode: 1957-1958
opmerking: artikel uit Landbouwleven (29/07/1961) over regeling van leergangen in de landbouw-,
tuinbouw- en landbouwhuishoudkunde.

r

Cursus gewestelijke landbouwschool Koekelare ‘Melkveerantsoenering Winter’.
vorm: schrift
periode: 1957-1958
opmerking: met rantsoenbecijfering en brochure, Opfok van Kalvers.

s

Klasdagboek gewestelijke landbouwschool Koekelare en uitnodiging tot de algemene jaarvergadering.
vorm: schrift
periode: 1959-1960

t

Cursus gewestelijke landbouwschool Koekelare ‘Boerderij = fabriek; Boer is bedrijfsleider’.
vorm: schrift
periode: 1960-1961

u

Klasdagboek gewestelijke landbouwschool Koekelare met lesrooster.
vorm: schrift
periode: 1960-1961.

v

Klasdagboek gewestelijke landbouwavondschool Koekelare met lesrooster.
vorm: schrift
periode: 1961-1962

w

Briefwisseling over organisatie van landbouwleergangen (reizen, vorming, bedrijfsbezoeken).
vorm: map
periode: 1956-1957

x

Documentatie over verzekering en studieclub of –kring.
vorm: map
periode: 1957-1959
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2/

y

Aanvragen tot ontlenen van documentaire films voor de gewestelijke landbouwschool Koekelare.
vorm: map
periode: 1955-1960

z

Briefwisseling i.v.m. gewestelijke landbouwschool Koekelare
vorm: map
periode: 1954-1962

aa

Briefwisseling met Recruterings- en Selectiecentrum; militiecorrespondentie.
vorm: map
periode: 1955-1960

bb

Briefwisseling naar de leerlingen van de gewestelijke landbouwschool Koekelare.
vorm: map
periode: 1952-1961

cc

Briefwisseling met lesgevers en het ministerie van Landbouw aangaande subsidies en brochures
landbouwonderwijs.
vorm: map
periode: 1949-1956

dd

Briefwisseling met lesgevers over toelagen; agenda (gewestelijke landbouwschool Koekelare).
vorm: map
periode: 1956-1957

ee

Briefwisseling over de leerplannen landbouwonderwijs .
vorm: map
periode: 1957-1958

ff

Briefwisseling over subsidiëring van het landbouwonderwijs.
vorm: map
periode: 1958-1959

gg

Briefwisseling (lesgevers, leerplan, bezoldigingsstaten, onkosten, ontwerp begroting, subsidie).
vorm: map
periode: 1959-1960

hh

Briefwisseling over bezoldigingen van lesgevers door het ministerie van Landbouw.
vorm: map
periode: 1960-1961

ii

Briefwisseling i.v.m. gewestelijke landbouwschool Koekelare.
vorm: map
periode: 1961-1962
opmerking: omslag met examenantwoorden.

jj

Briefwisseling i.v.m. gewestelijke landbouwschool Koekelare.
vorm: map
periode: 1962-1963

a

Inschrijvingsfiches lagere landbouwschool Koekelare gebundeld per schooljaar.
vorm: map
periode: 1951-1957

b

Inschrijvingsfiches lagere landbouwschool Koekelare gebundeld per schooljaar.
vorm: map
periode: 1955-1963

c

Examens lagere landbouwschool Koekelare over plantenziekten; resultatenlijst examen elektriciteit en
natuurkunde; examen over teelten.
vorm : map
periode : 1960

d

Examens over stallenbouw in lagere landbouwschool van Koekelare.
vorm: map
periode: 1961

e

F.-A. Robijns, Methodische denk- en stijlleer ten gebruike der Nederlandsche Volksscholen, 2de deel of
eigenlijke stijlleer, Luik, 1869.
vorm: handboek, ingebonden
periode: 1869

f

J. Claerhout en C. Claerbout, Het dubbel kabinet. Nieuw leesboek voor zondagscholen, Pittem, 1903.
vorm: handboek, ingebonden
periode: 1903

g

Wetgeving aangaande de ‘huishoudingsscholen’(uittreksel uit Moniteur Belge en verslag van M.
Harmant).
vorm: twee stukken
periode: 1889
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2b/

h

Begroting van het gemeentelijke volwassenenonderwijs.
vorm: een stuk
periode: 1882

i

Brief van de President der Zivilverwaltung aan het gemeentebestuur in Koekelare inzake de
inschakeling van de gemeente in een route voor Reisbibliotheken, vooral ten bate van het vakonderwijs.
vorm: een stuk
periode: 1916 (?)
opmerking: kopie

j

D. Vanhoutte, Schoolse herinneringen, Torhout, 2009.
vorm : brochure
periode : 2009

k

Enkele uitslagen aan de lagere normaalschool in Torhout.
vorm : 4 stukken
periode : 1892 - 1957

l

Vier tekenboeken met patroontekeningen, een zelfgemaakte enveloppe met patroontekeningen,
uitgeknipte modellen in licht karton, diverse uitgewerkte sierstukjes; een cursus 'hogere snijleergang'
van Maurits Dupon, kleermaker in Brugge; richtlijnen bij het ontwerpen van patronen door
meesterkleermaker Delphin Ruysschaert in Brugge; collectie losbladige patroontekeningen.
vorm : pak
periode :1933(?)-1936(?)

m

Bundel palmaressen secundair onderwijs van het Sint-Jozefsinstituut in Torhout, het SintLodewijkscollege in Brugge en het Sint-Aloysiuscollege in Diksmuide; van het Vrij Technisch Instituut
in Diksmuideen in Oostende.
vorm : 16 stukken
periode : 1924-1970

n

Collectie (overgeschreven) modelbrieven van Désiré Depuydt, koopman in Koekelare, en Adolf
Volkaert,
landbouwer uit Keiem; wellicht gebruikt als model in een avond- of zondagsschool.
Thema’s : avondschool, vlasoogst, contract, mestbehandeling, wiskunde-oefening, …
vorm : map
periode : 1878-1879
opmerking : kopie; met samenstelling van het gezin D. Depuydt x Louise Deschoolmeester in 1887.

a

Collectie handboeken gebruikt in de huishoudschool van Koekelare: Zusters van de H. Vincentius
Vladsloo, “Werkboek voor huishoudelijke vakken op de daghuishoudschool”, 1ste jaar, deel 1, 2, Tielt,
1947; P. Mertens “Huishoudkunde en Voedingsleer”, Brasschaat, 1946; Mme Lhomme, “Cours de
travail manuel – coupe, couture, lingerie, modes, travaux d’art”, Paris, 19476; A. Vromant “Begrippen
over Huishoudkunde” (De kleine Huishoudster), Namur, 1925; Van Gehuchten “De Gids der Jonge
Huishoudster”, Lier, 1921.

b

Schrift met diverse notities over huishoudkunde (warenkennis, voeding, woonvormen, algemeen
onderhoud: wassen, bleken…) opgesteld door Marie-Louise Vannieuwkerke, beroepslerares.
vorm: 1 stuk
periode: ca. 1943
opmerking: gift van Christel D’Haene.

c

Schoolagenda van Roger Crombez, leerling aan het Sint-Martinusinstituut Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 1963 – 1964

d

Bouwdossier Sint-Martinusinstituut Ichtegemstraat 12 bis Koekelare: machtiging tot bouwen, koopovereenkomsten inzake terrein, schetsen en plannen van archtect A. Degeyter Sint-Andries, facturen
van elektriciën, timmerman, aannemer, glashandelaar, houthandelaar, verwarmingstechnicus, …,
branpolis, …
vorm: bundel
periode: 1962
opmerking: gift Roger Crombez

e

Dossier uitbreiding van het Sint-Martinusinstituut Ichtegemstraat 12 bis in Koekelare: rekeningen en
nota’s van diverse aannemers en vaklui, plannen en schetsen, bedelbrieven, stukken over brandbeveiliging.
vorm: pak
periode: 1968-1976
opmerking: gift Roger Crombez
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3/

a

Bundel documenten betreffende de oprichting van een vrije secundaire meisjesschool door de Zusters
van Liefde Koekelare.
vorm: 3 stukken
periode: 1959-1961
opmerking: met historiek over de oprichting van een secundaire meisjesschool in Blankenberge.

b

Huurovereenkomst tussen de eigenaar VZWD Zusters van Liefde Roeselare en de huurder Instituut voor
meisjes Zusters van Liefde Koekelare betreffende de schoolgebouwen in de Kerkstraat.
vorm: 1 stuk
periode: 1962

c

Huurovereenkomst tussen H. De Meester, pastoor in Koekelare, voor de VZWD Parochiale Werken der
Dekenij Torhout, afdeling Koekelare, en de Frans Speybrouck, directeur van het Sint-Martinusinstituut
in Koekelare, betreffende het onderhoud van de schoolgebouwen.
vorm: 1 stuk
periode: 1962

d

Gebruiksovereenkomst tussen VZWD Zusters van Liefde Koekelare, eigenaar van de gebouwen, en
VZWD Instituut Sint-Godelieve Koekelare betreffende de schoolgebouwen voor de secundaire
meisjesschool in de Kerkstraat Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1972

e

Brieven aan de minister van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur overde fusie van het Instituut
voor Meisjes Zusters van Liefde Koekelare versmelt het Sint-Martinusinstituut Koekelare en de
verantwoording over de aanwending van de werkingstoelagen.
vorm: 2 stukken
periode: 1974

f

Huurovereenkomst tussen vzw Parochiale Werken der Dekenij Torhout, eigenaar, en de huurder vzw
Sint-Jozefsinstituut Torhout betreffende de schoolgebouwen van het Sint-Martinusinstituut Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1976

g

Lijst met ingeschreven leerlingen aan het Sint-Martinusinstituut Koekelare en het Instituut voor Meisjes
Zusters van Liefde Koekelare. Halftrimesterrapport van Vannieuwkerke B. 6e moderne 1964-1965
vorm: map
periode: 1961-1977

h

Bundel met uitnodigingen tot en verslagen van activiteiten, projecten, opendeurdagen,
eucharistievieringen aan het Sint-Martinusinstituut Koekelare.
vorm: pak
periode: 1961-2012
opmerking: zie ook de collectie affiches

i

Bundel reglementen van het Sint-Martinusinstituut Koekelare.
vorm: map
periode: ?

j

Bundel brochures en verslagen betreffende de invoering van het VSO in Vlaanderen, specifiek in de
regio Torhout en in het Sint-Martinusinstituut Koekelare.
vorm: pak
periode:1972-1980

k

Kalender Sint-Martinusinstituut Koekelare; ontwerp en uitvoering 3e kwalificatiejaar beroep in functie
van Broederlijk Delen.
vorm: 1 stuk
periode: 1988

l

Lijsten met leerkrachten verbonden aan het Sint-Martinusinstituut Koekelare.
vorm: 6 stukken
periode: 1976-1986

m

Ingebonden werkstuk van het Rubensproject door klas 401 aan het Sint-Martinusinstituut Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1977

n

Filmscenario voor een prent met en door leerlingen van het Sint-Martinusinstituut Koekelare uitgewerkt
door J. Heus.
vorm: 1 stuk
periode: 1980
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o

Bundel documenten betreffende de viering van 25 jaar Sint-Martinusinstituut Koekelare (uitnodiging,
feestrede met historisch overzicht door Jozef Noterdaeme en twee toespraken door Ronny Cools).
vorm: map
periode: 1987

p

Bundel rapporten van leerlingen aan het Sint-Martinusinstituut Koekelare.
vorm: map
periode:1973-1976
opmerking: vooral van klas 401 in 1975-76.

q

Bundel ‘Culturele Kalenders’ van het Sint-Martinusinstituut Koekelare.
vorm: map
periode: 2001-2010

r

Exemplaar van “Mister Woman”, krant uitgewerkt door klas 1ab van het Sint-Martinusinstituut
Koekelare n.a.v. wedstrijd uitgeschreven door het Ministerie van Maatschappelijke Emancipatie (de klas
behaalde ermee de eerste prijs).
vorm : 1 stuk
periode : 1988

a

Durf, contactblad van en voor de leerlingen van het Sint-Martinusinstituut Koekelare, jg. 1 & 2.
vorm: map
periode:1965-1967

b

’t Scharniertje, contactblad tussen ouders, oudleerlingen en school. Sint-Martinusinstituut Koekelare,
jg. 1-12.
vorm: pak
periode: 1978-1990
opmerking: 1978-1987 ingebonden.

4bis

a

’t Scharniertje, contactblad tussen ouders, oudleerlingen en school. Sint-Martinusinstituut Koekelare,
jg. 13-30.
vorm: pak
periode: 1990-2007

4ter

a

’t Scharniertje,contactblad tussen ouders, oudleerlingen en school. Sint-Martinusinstituut Koekelare, jg.
31-39.
vorm: pak
periode: 2007-2015
opmerking: vanaf jaargang 2016 digitaal te raadplegen.
Manuscript van artikel verschenen in ’t scharniertje: Koekelare in de 18e eeuw, Marijke Dulster

4/

b
4/quat

a

Bundel betreffende de toneelactiviteiten van Guido Willaert aan het Sint-Martinusinstituut Koekelare
(o.a. het scenario van ‘Donneke ze lachen’, een didactische brochure over ‘Kind van de Oorlog’ ,
brochure over ‘Experiment Eiland Eden’ en het programma van de huldiging van de regisseur door het
Sint-Martinusinstituut Koekelare, toespraken); ‘Zeven Zusters Zonder Zonde’ (2015); ‘Prins Sorgfri’
(1989); ‘Schroot’ (1992); ‘Ulenspiegel’ (?).
vorm: pak
periode: 1981-2015
opmerking: zie ook collectie affiches

b

Bundel doorlichtingsverslagen van het Sint-Martinusinstituut Koekelare.
vorm: 3 stukken
periode: 1999-2009

c

Bundel “Vademecum voor de leerkrachten” V.S.O.- kern Torhout.
vorm : 4 stukken + krantenknipsel
periode : 1974 – 1976

d

Bundel met discussietekst “inhaallessen” Pedagogisch bureau N.S.K.O. – V.S.O. coördinatie regio
Oost- en West-Vlaanderen.
vorm : 9 stukken
periode : 1980

e

Documentatie over de scholengemeenschap Houtland en Sint-Rembert (folders, nascholingsprogramma,
cultuurkalender, infobrochure Sint-Martinusinstituut Koekelare).
vorm: map
periode : 2010-2017

f

Feestbrochure (foute en definitieve versie) naar aanleiding van het 50-jarig jubileum van het SintMartinusinstituut in Koekelare met uitnodiging. J. Heus, Een halve eeuw Sint-Martinusinstituut in
Koekelare, 1961-2011. Met alle vezels in de samenleving” op CD “SMIK 50”
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vorm : 1 stuk

periode : 2012

g

Brief van Raf seys aan de directeur van het Sint-Martinusinstituut in Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 2002

h

Scholengroep Sint-Rembert : Sint-Martinus Koekelare : opendeurdag SMIK 14 maart 2010 met
kunstveiling Ceres-art; War Art kunsttentoonstelling 28/02, 01 en 02 maart 2014 in Huis Proot;
opendeurdag SMIK 16 maart 2014.
vorm: map
periode : 2010-2014

i

Nieuwjaarkaart SMIK 2003 met afbeelding castella de Cokelaere (Sanderus)
Vorm: 1 stuk
periode: 2003

a

“Actief” , maandelijks informatieblad van RMS Koekelare, jg. 1 en 2 (ingebonden).
vorm : 1 stuk
periode : 1970-1971

b

Palmaressen Rijksmiddelbareschool Koekelare.
vorm : pak
periode : 1955-1967

c

De Spiegel. Jaarboek van de Vriendenkring R.M.S. Koekelare, jg. 1-20.
vorm : pak
periode : 1962-1981

d

KTA Koekelare Nieuwsbrief, (informatieblad van KTA Koekelare, later van het hele
Gemeenschapsonderwijs in Koekelare, met 8 nr. per schooljaar); vanaf jg. 2009 nieuwe benaming “Da
Vinci – Nieuwsbrief” (met 5 nr. per jaar), jg. 1-4 en jg. 7-11 (jg. 10 nr. 2 & 3 ontbreken; jg. 11 slechts
nr. 1 & 2.
vorm : pak
periode : 2003-2012

e

’t Kijkertje, (informatieblad van de Ouders- en Vriendenkring van de Rijksscholen te Koekelare), jg. 13.
vorm : pak
periode : 1980-1982

6/

a

’t Spiegeltje, informatieblad van de Ouders- en Vriendenkring van de Rijksscholen in Koekelare, jg. 1-7.
vorm : pak
periode : 1983-1989

7/

a

’t Spiegeltje, jg. 8-24.
vorm : pak
periode : 1990-2006
opmerking : ontbreekt jg. 16, nr. 2; jg. 20, nr. 2 & 4.

8/

a

Bundel documenten over de viering ’25 jaar Rijksonderwijs’ in Koekelare, o.m. partituur ‘Mars voor
harmonie, fanfare of brass-band’ gecomponeerd door Willy Soenen naar aanleiding van het 25-jarig
bestaan van RMS Koekelare; briefwisseling, verslagen, brochure met historiek van de school, brochure
Kunsttentoonstelling Rijksscholen Koekelare 25 jaar (1956-1981) – beeldende kunst en kantwerk.
vorm : pak
periode :1956-1981
opmerking: zie ook Beeldbank en affichencollectie

b

Bundel documenten in verband met de viering ’25 jaar Rijksonderwijs’ in Koekelare: briefwisseling,
verslagen.
vorm : pak
periode :1981

c

Bundel opgekleefde krantenberichten over de viering ’25 jaar Rijksonderwijs’ in Koekelare.
vorm : map
periode :1981

d

Bundel documenten van de Rijksmiddelbare school, KTA en de Lettertuin in Koekelare (uitnodigingen
van Ouders en Vriendenkring, Cultureel Comité, Vrouwencomité, Oudersvereniging,
publiciteitsfolders. organisatie radioschoolkoor; prospectussen
vorm : pak
periode : 1959-2013
opmerking : zie ook collectie affiches en Beeldbank; met 2 tegels “50 jaar Gemeenschapsonderwijs
Koekelare – 24 maart 2007”.

5/

7/05/2022

149
9/

10/

a

Collectie folders over avondonderwijs aan de gemeenschapsscholen in Koekelare, Torhout, Roeselare
en Izegem (De Avondschool).
vorm: map
periode : 2005-2019

b

Verslag over de doorlichting van het Koninklijk Technisch Atheneum Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 2005

c

Verslag over de vergadering van OVK betreffende het gebruik van de schoolfeestzaal door
buitenstaanders, de aankoop van een voetbalterrein en een lening aan vzw De Toekomst.
vorm : 2 stukken
periode : 1976

d

Bundel documenten betreffende de “Fotowedstrijd 1962 Koekelare”, uitgaande van de Vriendenkring
RMS Koekelare en een tentoonstelling “35 jaar later”.
vorm: map
periode: 1962-1997

e

Nieuwsflash, informatieblad van ‘De Lettertuin Koekelare’ en van ‘Da Vinci Atheneum Koekelare’.
vorm: map
periode: 2010-2017

f

Bundel schriften en huiswerken van leerlingen aan secundaire scholen (C. Dewilde: verzameling
spijskaarten, schrift knippen en naaien, schrift koken met opgetekende liederen, opstellen; T. Dereeper:
collectie van opstellen over 5 leerjaren, schriften Nederlands, tekenen, Frans, natuurlijke
wetenschappen; M. L. Peymen, Histoire de Belgique, Histoire générale).
vorm : pak
periode :1931-1940

g

Briefje met vraag aan de surveillant van een college om te mogen biechten bij een bepaalde biechtvader.
vorm : 1 stuk
periode : ?

h

Strooibiljet met studentenliederen (In ’t College)
vorm: 1 stuk
periode:1930

i

Sint-Rembertskollege groet U, met programma over het optreden van de vendelgroep van Heiko Kolt
(“De vlag spreekt”); Gebedenkrans ten gebruike van de leerlingen van het Sint-Jozefsgesticht te
Torhout, Eerste deel. Dagelijkse gebeden buiten de kapel, Torhout, 1948; Mannenverbond voor
katholieke actie Brugge, Naar welke scholen?, Roeselare, 1938.
vorm : 3 brochures
periode : 1938-1960 ?

j

Getuigschrift (“leerbrief”) afgeleverd door de Dienst voor den Middenstand aan Alma Casier, die een
tweejarige opleiding voor kleermaakster volgde bij Alice Deseure in Bovekerke.
vorm : 1 stuk
periode : 1935 – 1937

k

Programma’s voor vierdaagse retraites aan het Sint-Jozefsinstituut Torhout.
vorm : 3 stukken
periode : 1964-1965

l

Folders met publiciteit voor avondonderwijs aan vrije instellingen in Koekelare en Torhout.
vorm : 3 stukken
periode : 1962-2013

m

Brief van Rafaël Matyn, administratieve directeur bij de Nationale Federatie van het Katholiek
Technisch Onderwijs, aan de gouverneur-generaal met vraag om informatie inzake de toepassing van
het schoolpact in het technisch onderwijs.
vorm: één blad
datum:
7/12/1958

a

Bundel Moniteur Belge / Belgisch Staatsblad met vermeldingen over de Middelbare Landelijke
Huishoudschool Sint-Godelieve C2a Ichtegemstraat 1 Koekelare (vermeldingen van vacante plaatsen,
van de erkenning van wijzigingen aan de Inrichtende Macht, van wijziging van de schoolbenaming en
van de ontbinding van de school).
vorm: pak
periode: 1946 – 1991
opmerking: met bijhorende briefwisseling periode: 1946 – 1991; de naam van de school veranderde in
1959 (Sinte-Godelieve Landelijke Huishoudschool), in 1963 (Instituut Sinte-Godelieve Ichtegemstraat
3); de raad van beheer van de VZWD had in 1955 pastoor H.-M. De Meester als voorzitter en als leden
kloosteroverste Maria Bruwier en de zusters Irma Verhelst en Maria Vandewalle, in 1959 verving zuster
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Julia Ramon Cordula Dekeyser, in 1966 was H.-M. De Meester nog voorzitter en de leden waren Maria
Vanparijs en Irma Verhelst, in 1970 werd Maria Vanparijs voorzitter en de leden waren Margriet
Bekaert, Suzanne Vandendriessche en Irma Verhelst, in 1978 bleef Maria Vanparijs voorzitter en de
leden waren Suzanne Vandendriessche en Nera Vandenbroucke tot aan de ontbinding.
b

Bouwdossier Middelbare Landelijke Huishoudschool Sinte-Godelieve C2a – Ichtegemstraat 1 –
Koekelare met : - offertes van Alberic Verschuere / Ichtegem; Valère Petillion / Boezinge; Maurice
Hollevoet / Brugge Sint-Pieters; Georges Jonckheere / Eernegem; Charles Snauwaert / Zevekote;
Henri Wybo / Oostende; F.Arnou / Brugge; Maurice Catrysse / Koekelare; Jules Dewitte / Geluveld;
Henri Beselaere / Veldegem; André Depicker en Henri Deceuninck / Zarren; Ademar Hoenraet /
Brugge; Richard Defraeye / Moere; Cyriel Covemaeker / Klerken; Georges Depover / Merkem; Ph.
Decuypere / Eernegem; A. Lisbonna / Oostende
- drie voorontwerpen van architect Willem Nolf / Torhout (30/03/1945).
- 23 plannen van architect W. Nolf / Torhout, ter nazicht voorgelegd aan vicaris Cyriel Dekeyser
(01/11/1946).
- 1 plan voor interieurkasten (02/04/1948).
- 1 plan met te beitelen tekst in arduin: Gebouwd met den geldelijken steun der provincie – 1907
(afgeleverd door de Provincie met verzoek de steen in de gevel in te metselen ter compensatie voor een
bouwtoelage van 300.000 frank). De datum is wellicht een vergissing: 1947 i.p.v. 1907.
vorm: pak
periode: 1945 – 1948

c

Registers met examenuitslagen van leerlingen aan de Middelbare Landelijke Huishoudschool SintGodelieve C2a Ichtegemstraat 1, Koekelare (eerste- en tweedejaars 1958 – 1968; derde- en
vierdejaars 1965 – 1971).
vorm: 6 stukken
periode: 1958 – 1976
opmerking: met model schoolrapport

d

Bundel getuigschriften toegekend aan leerlingen van de Middelbare Landelijke Huishoudschool SintGodelieve C2a Ichtegemstraat 1, Koekelare.
vorm: map
periode: 1951 - 1981
opmerking: 4 exemplaren ingenaaid in rode kartonnen omslagen

e

Proces-verbaal van zeven eindexamens (4e jaar) aan de Middelbare Landelijke Huishoudschool SintGodelieve C2a Ichtegemstraat 1, Koekelare.
vorm: 3 stukken
periode: 1957
opmerking: met lijst van de juryleden en de kwalificatienorme

f

Bundel processen-verbaal van de eindexamens afdeling kleding 3e finaliteit en 4e volmaking aan het
Instituut Sint-Godelieve Ichtegemstraat 3, Koekelare.
vorm: map
periode: 1979 – 1986
opmerking: met lijsten van juryleden; documenten 1987 onvolledig

g

Bundel rapporten van leerlingen 4e finaliteit en van weggevallen leerlingen uit het 2e en 3e LSBS aan het
Instituut Sint-Godelieve Koekelare.
vorm: map
periode: 1976

h

Bundel attituderapporten van leerlingen aan het Instituut Sint-Godelieve Koekelare.
vorm: 7 stukken
periode:1979-1980

i

Tekenboeken met modellen van kleren voor volwassenen en kinderen van een leerling aan de
Middelbare
Huishoudschool Sint-Godelieve Koekelare.
vorm : pak
periode : ?
opmerking : niet in doos (afzonderlijk pak); met Jane de Paeuw (huismoeder) & Leo de Paeuw (dir.gen.
van
het Normaalonderwijs bij het Ministerie van Kunsten en Wetenschappen), De Moderne Huishouding,
Baarle-Hertog; zie ook 04E-03K/17d.
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11/

12/

a

Bundel alfabetisch geordende, individuele dossiers (met foto) van leerlingen aan het Instituut
Sint-Godelieve Koekelare.
vorm: pak
periode: 1972-1981

b

Bundel documenten betreffende de opheffing van het Instituut Sint-Godelieve, stamnummer
2-252-3-092-001, Ichtegemstraat 3, Koekelare.
vorm: 4 stukken
periode: 1988 – 1990

c

Bundel documenten betreffende de aanneming van de Middelbare Landelijke Huishoudschool
Sint-Godelieve Ichtegemstraat 1, Koekelare door de gemeente Koekelare, telkens voor 6 jaar.
vorm: map
periode: 1947 – 1960
opmerking: met aanbevelingsbrief door eerste minister Gaston Eyskens aan volksvertegenwoordiger
G. Develter (Diksmuide).

d

Kopie van een vraag aan de Directie van het Technisch Onderwijs om inlichtingen vanwege de
Middelbare
Landelijke Huishoudschool Veldegem betreffende de omvormong van de eerste graad van het lager
Onderwijs tot een eerste en tweede jaar beroepsonderwijs (C2a).
vorm: 1 stuk
periode: 1956

e

Bundel documenten betreffende de aanschaf van uitrustingsgoederen voor de Middelbare Landelij
Huishoudschool Sint-Godelieve Ichtegemstraat 1,Koekelare (wetgeving, offertes, aanvragen,
vergunningen,
goedkeuringen en beslissingen van de Bestuurscommissie en het Inrichtend Comité, correspondentie).
vorm: map
periode: 1948 – 1960

f

Dossiers met de jaarlijkse financiële, statistische en organisatorische bescheiden van de Middelbare
Landelijke Huishoudschool Sint-Godelieve C2a Ichtegemstraat 1 Koekelare.
vorm: pak
periode: 1946 – 1980
opmerking: eventueel met correspondentie

g

Bundel documenten betreffende de verificatie van de Middelbare Landelijke Huishoudschool SintGodelieve C2a Ichtegemstraat 1 Koekelare.
vorm: pak
periode: 1957 – 1990
opmerking: met correspondentie

h

Aflevering van het schooltijdschrift ‘Wij en Gij’ van het Instituut Sint-Godelieve Ichtegemstraat 3 in
Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1966

i

Bundel attesten over vroegere studies van leerlingen die zich inschreven aan het Instituut SintGodelieve Koekelare.
vorm: map
periode: 1971

j

Grafrede voor Zuster directrice Dionysia (Godelieve Bulcke) opgesteld door Zuster Godelieve
(Maria Strubbe), haar opvolgster. De rede werd voorgelezen door Hilde Dhondt lerares aan de Middelbare Huishoudschool, Ichtegemstraat 3 Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 1964

k

Schoolagenda van Simonne Van Renterghem van haar studies als handelsregentes.
vorm: 1 stuk
periode: 1949-1950

a

Dossiers met de jaarlijkse financiële, statistische en organisatorische bescheiden van het instituut SintGodelieve – afdeling sociale promotie C4lg en B3/B2 Ichtegemstraat 3 Koekelare
vorm: pak
periode: 1963 – 1989
opmerking: met bericht van de opheffing van de school (1/9/1989) en met promotiemateriaal bij de start.

b

Bundel huurovereenkomsten tussen VZWD Zusters van H. Vincentius à Paulo of VZWD Zusters van
Liefde, beide in Koekelare, en VZWD Intituut Sint-Godelieve Ichtegemstraat 3 Koekelare en VZW
Sint-Jozefsinstituut Torhout.
V
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vorm: map
periode: 1958 – 1981
opmerking: met plattegronden van het klooster en van het Instituut Sint-Godelieve; met modellen van
soortgelijke huurovereenkomsten

13/

c

Register met alle verstuurde bescheiden aan diverse overheden vanuit het Instituut Sint-Godelieve
Ichtegemstraat 3 Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1964 – 1990
opmerking: met enkele afschriften van verstuurde documenten.

d

Analyse van het jeugdboek B. Haldermans, 6 jongens en een meisje, door Godelieve Bulcke (zuster
Dionysia) voor klasgebruik in de Middelbare Landelijke Huishoudschool Sint-Godelieve C2a
Ichtegemstraat 1 Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: ?

e

Bundel aanvragen voor een busvervoerdienst door PVBA Roodkapje Oostmeetstraat 30 Koekelare ten
bate
van leerlingen aan het Instituut Sint-Godelieve C2a Ichtegemstraat 3 Koekelare.
vorm: 5 stukken
periode: 1975 – 1980

f

Bundel mededelingen betreffende de werkingstoelagen vanwege het rijk aan het Instituut Sint-Godelieve
C2a Ichtegemstraat 3 Koekelare en de verantwoording van de toelagen.
vorm: map
periode: 1972 – 1988

g

Bundel met diverse documenten ( brieven, uitnodigingen, mededelingen aan ouders…) betreffende het
Instituut Sint-Godelieve Koekelare.
vorm: map
periode: 1950-19

h

Bundel documenten betreffende de verificatie en de controle op de rijkswerkingstoelagen aan het
Instituut
Sinte-Godelieve Ichtegemstraat 3 Koekelare.
vorm: map
periode: 1973 – 1988

i

Bundel bescheiden betreffende de Middelbare Landelijke Huishoudschool Sint-Godelieve C2a
Ichtegemstraat 1 Koekelare en haar betrekkingen met de provincie West-Vlaanderen.
vorm: pak
periode: 1945 – 1959

a

Bundel met verzekeringspolissen van de Middelbare Landelijke Huishoudschool Sint-Godelieve C2a
Ichtegemstraat 1 Koekelare.
vorm: map
periode: 1948 – 1990
opmerking: met briefwisseling vooral ten aanzien van het Ministerie van Financiën

b

Bundel met diverse documenten (beknopt schoolreglement, mededelingen aan de ouders in verband met
de
vrije woensdagmiddag, het verbod op snoep, toelating tot seizoenverlof, gebedsteksten
voor een
schoolmis, beoordelingsmodaliteiten voor een attituderapport met enkele uitgewerkte voorbeelden
(keuzeformulieren PMS – 2e graad VSO) van de Middelbare Landelijke Huishoudschool Sint-Godelieve
C2a Ichtegemstraat 1 Koekelare.
vorm: map
periode: 1965 (?) – 1987

c

Bundel briefwisseling van het Instituut Sint-Godelieve Ichtegemstraat 3 Koekelare met het Nationaal
Verbond van het Katholiek Technisch Onderwijs.
vorm: 4 stukken
periode: 1965 – 1967

d

Bundel briefwisseling van het Instituut Sint-Godelieve Ichtegemstraat 3 Koekelare met de Christelijke
Centrale van het Personeel bij het Technisch Onderwijs.
vorm: 5 stukken
periode: 1961 – 1962

e

Bundel facturen betreffende uitrustingsgoederen voor de Middelbare Landelijke Huishoudschool SintGodelieve C2a Ichtegemstraat 1 Koekelare.
vorm: map
periode: 1945 – 1949

f

Bundel kasboeken van de Middelbare Landelijke Huishoudschool Sint-Godelieve C2a Ichtegemstraat 1
Koekelare.
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vorm: pak

periode: 1945 – 1980

g

Verantwoordingsboeken van de ontvangsten en uitgaven der toelagen vanwege het Instituut SintGodelieve C2a Ichtegemstraat 3 Koekelare.
vorm: 2 stukken
periode: 1979 – 1989
opmerking: met samenvatting loonlasten van chauffeurs, administratief, onderhouds- en
keukenpersoneel

h

Inventarisregister van het Instituut Sint-Godelieve Ichtegemstraat 3 Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1974 – 1981

14/

a

Bundel individuele dossiers van leerlingen in het aanpassingsjaar aan het Instituut Sint-Godelieve
Ichtegemstraat 3 Koekelare.
vorm: pak
periode:1972-1973

15/

a

Bundel aanwezigheidsregisters van de Middelbare Landelijke Huishoudschool Sint-Godelieve C2a
Koekelare.
vorm: pak
periode: 1945-1975

16/

a

Bundel documenten betreffende het inrichten van cursussen Sociale Promotie afdeling kleding (sinds
1957?) en moderne talen (Frans en Engels – sinds 1962) verbonden aan het Instituut Sint-Godelieve
Koekelare: lesroosters, wetgeving, programma’s examenregeling, reglement, aanvragen en toelatingen
tot het inrichten van gesubsidieerde afdelingen.
vorm: pak
periode: 1957 – 1986

b

Bundel diploma’s sociale promotie afdeling moderne talen Engels (B3 / B2) behaald aan het instituut
Sint-Godelieve Ichtegemstraat 3, Koekelare.
vorm: 4 stukken
periode: 1966 – 1971

c

Dossiers van Adrienne Christiaen, Irene Vankerrebroeck en Cecile Mergaert, regentessen kleding aan
het Instituut Sint-Godelieve, afdeling Sociale Promotie (C4lg), Ichtegemstraat 3 Koekelare.
vorm: pak
periode: 1962 – 1989

d

Bundel processen-verbaal van de eindexamens (3e jaar) sociale promotieafdeling kleding C4 lg aan het
Instituut Sint-Godelieve Ichtegemstraat 3, Koekelare.
vorm: map
periode: 1966 – 1978
opmerking: met lijsten van juryleden, correspondentie en verificatiedocumenten.

e

Bundel processen-verbaal van de eindexamens (3e jaar) afdeling Sociale Promotie moderne talen Engels
B3/B2 aan het Instituut Sint-Godelieve Ichtegemstraat 3 Koekelare.
vorm: map
periode: 1965-1973

f

Bundel getuigschriften over vroegere studies door cursisten Sociale Promotie C4lg en B2/B3 verbonden
aan het Instituut Sint-Godelieve Koekelare.
vorm: pak
periode: 1962-1964

g

Stamregister met de ingeschreven cursisten Sociale Promotie C4lg en B2/B3 verbonden aan het Instituut
Sint-Godelieve Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1962-1964
opmerking: met een gestencilde mededeling betreffende de start van een afdeling Sociale Promotie
(duur cursus, leerkrachten, financiële bijdrage, inschrijvingsmodaliteiten); lesrooster C4lg.

h

Register met examenuitslagen van de afdeling Sociale Promotie C4lg en B2/B3 verbonden aan het
Instituut
Sint-Godelieve Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1962-1970

i

Bundel aanwezigheidsregisters van de afdeling Sociale Promotie C4lg en B2/B3 verbonden aan het
Instituut Sint-Godelieve Koekelare.
vorm: pak
periode: 1969-1976

j

Bundel mededelingen betreffende de werkingstoelagen vanwege het rijk aan het Instituut Sinte7/05/2022
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Godelieve,
vorm: map
17/

18/

afdeling Sociale Promotie C4lg, Ichtegemstraat 3 Koekelare.
periode: 1973 – 1989

a

Bundel aanwezigheidsregisters van de Middelbare Landelijke Huishoudschool Sint-Godelieve
Koekelare.
vorm : pak
periode : 1946-1989

b

Bundel aanwezigheidsregisters van het onderwijs Sociale Promotie (Frans, Engels en kleding).
vorm : pak
periode : 1961-1969

a

Stamboek onderwijs Sociale Promotie aan de beroepsschool Sint-Godelieve (B3/B2 en C4lg).
vorm : register
periode : 1962-1975

b

c

d

e

Puntenlijsten van de leerlingen van het 1e en 2e jaar aan de Middelbare Landelijke Huishoudschool SintGodelieve Koekelare.
vorm : 2 registers
periode : 1947-1958
opmerking : inliggend examens van een leerlinge.
Puntenlijsten van de derdejaars aan de Middelbare Landelijke Huishoudschool Sint-Godelieve
Koekelare.
vorm : register
periode : 1958-1965
Puntenlijsten van de vierdejaars aan de Middelbare Landelijke Huishoudschool Sint-Godelieve
Koekelare.
vorm : register
periode : 1976-1982
Puntenlijsten van de eerstejaars aan de Middelbare Landelijke Huishoudschool Sint-Godelieve
Koekelare.
vorm : register
periode : 1968-1975

f

Collectie brevetten van leerlingen aan de beroepsschool Sint-Godelieve Koekelare.
vorm : map
periode : 1987-1989

g

Puntenlijsten van leerlingen aan de beroepsschool Sint-Godelieve Koekelare.
vorm : register
periode : 1981-1989

h

Register met de gegevens over de leerkrachten aan de Middelbare Landelijke Huishoudschool SintGodelieve Koekelare
vorm : register
periode : 1955-1981

i

Puntenlijsten van de cursisten Sociale Promotie aan de beroepsschool Sint-Godelieve Koekelare.
vorm : register
periode : 1976-1981

j

Stamboek van de cursisten Sociale Promotie (Frans) aan de beroepsschool Sint-Godelieve Koekelare.
vorm : register

periode : 1962-1964

k

Stamboek beroepsschool Sint-Godelieve (nr. 3.092.001) Koekelare, afdeling kleding.
vorm : register
periode : 1976-1989

l

Dossiers over de formaliteits- en volmakingsjaren aan de beroepsschool Sint-Godelieve Koekelare.
vorm : map

periode : 1986-1989

m

Dossier betreffende schoolorganisatie van de beroepsschool Sint-Godelieve Koekelare.
vorm : 4 stukken
periode : 1987-1989

n

Brandpolissen van de beroepsschool Sint-Godelieve Koekelare.
vorm : map
periode : 1979-1992

o

Lied “Schooluitstap” met notatie en aanwijzingen voor een uitbeelding, opgesteld door directrice zuster
Dionysia.
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vorm : 1 stuk
19/

periode : ?

a

Bundel attesten van leerlingen die beginnen schoollopen aan de beroepsschool Sint-Godelieve
Koekelare.
vorm : pak
periode : 1960-1975

b

Bundel rapporten van leerlingen aan de beroepsschool Sint-Godelieve Koekelare.
vorm : pak
periode : 1976-1978
opmerking : bijgevoegd rapport van een leerling overgekomen uit de Rijksmiddelbare School
Koekelare.

c

Techniekacademie Koekelare: STEM (Science Technology Engineering Mathematics).
vorm: 1 stuk
periode: 2015

d

Streekstudie Koekelare, Willaert Johan schooljaar 1982 klas 3a Sint-Martinusinstituut. Aardrijkskundig
studiewerk over bodem, vegetatie, klimaat, bevolking, infrastructuur, vervoer, toerisme.
vorm: bundel
periode: 1982

e

Cursus kantklossen met oefeningen gegeven door kantclub ‘De Spinne’ Torhout van Dereeper Ann
vorm: map

f

Cursus kantklossen met oefeningen gegeven door kantclub ‘De Spinne’ Torhout van Dewilde Cécile
vorm: map

g

feestrede door directeur Notredaeme bij 25 jaar SMIK; programma viering 50 jaar SMIK
vorm: map
periode: 1987 – 2012
opmerking: kopie

h

brochure ‘Hoogeschool Uitbreiding Diksmude’ voordrachten en gegeven lessen Volkshogeschool
afdeling Diksmuide voor het jaar 1910-1911; programma voor het jaart 1911-1912
vorm: brochure
periode: 1910-1912

i

De Stips 2022 De Stip, samenwerking Tordale inclusief project
Vorm: brochure
periode: 2022

j

Scriptie: Hoe evolueerde het basisonderwijs over het algemeen in België vanaf de onafhankelijkheid van
België tot aan de invoering van de leerplicht in België’van Dré Willaert uit Kortemark als leerling van
het college te Diksmuide.
Vorm: 1 stuk
periode: 2022
Opmerking:voorwerp van beschrijving is een diploma(1932) uitgereikt door de Vrije beroep en
huishoudkundeschool Sint-Anna op De Mokker
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13F-01K

Feest

bewaargever: T. Dereeper
1 a-d
A. Spyckerelle 2 a, 3ab
A. Decleer
3l
R. Seys
1k&l
G. Claeys
1m
1/

a

b
c

d

opmaak: J. Heus

Bundel documenten inzake de viering van de generaties 1921 en 1922 van Koekelare bij hun 65e
verjaardag (menu, uitnodiging, eucharistieviering, contactbrieven nadien, rekeningen,
herinneringsbrochure met de namen van de betrokkenen.
vorm: map
periode: 1986-1987
Manuscript van Gedenkboek van mevrouw Lucie Seys ( 1881), wed. Medard Logghe, samengesteld door
T. Dereeper naar aanleiding van haar 100e verjaardag.
vorm: pak
periode: 1981
opmerking: een publicatie van Raf Seys over dezelfde figuur is bijgevoegd.
Bundel nieuwjaarsbrieven (41).
vorm: map

periode: 1914-1968

e

Programma bij de onthulling van het monument voor de gesneuvelden, burgerlijke slachtoffers en
weggevoerden op het Marktplein in Koekelare op augustus 1946. Daarop twee gelegenheidsgedichten
geschreven door pastoor H. De Gryse. Partituur van de Heldenzang (1e stem) op de melodie van Judas
Maccabeus van G. Händel.
vorm: 2 stukken
periode: 1946

f

Bundel programmabrochures van het Groot Bal van de Burgemeester t.v.v. het Sociaal Fonds in
Koekelare.
vorm: pak
periode: 1998-2004
opmerking: zie ook 04I-01K/1e

g

Bundel kermisprogramma’s van Koekelare uitgegeven door ‘Koekelare Leeft’.
vorm: pak
periode: 2001-2019
opmerking : 2001 en 2004 ontbreken; met optreden van Will Tura.

h

Publicatie n.a.v. de reünie van de 65-jarigen 1939-2004 in Koekelare.
vorm: brochure
periode: 2004

i

Musea met Smaak : culinaire cultuurevenementen in de streekmusea, blz. 24 en 25 : Fransmansmuseum
Koekelare – Pastertje De Jaeger; krantenknipsel ‘interactief Fransmansmuseum’ (N 09/01/2016);
opleiding gidsen Fransmansmuseum 25 februari 2017.
vorm : 3 brochures
periode : 2011-2017

j

Uitnodigingen tot kerstvieringen in de parochiekerken van Koekelare-centrum en Mokker.
vorm : 4 stukken
periode : 2012-2013

k

Nieuwjaarsbrieven van David De Simpel aan de dokters August Mergaert en Louis De Laeter.
vorm : 2 stukken
periode : 1834
opmerking : publicatie J. Huyghebaert, David De Simpel, met mijn oud verzenkraam, VWS-cahier 70,
jg. XII, nr. 4/B (1977); zie ook 03B-01K/ 8c.

l

Huwelijkslied voor dokter Hendrik Brutsaert en Maria De Baets (Watou).
vorm: 1 stuk
periode: 1895
opmerking: zie ook 17C-03K/1 tt.

m

Bundel documenten over Mokkerse reuzen en algemene informatie over reuzen in Vlaanderen en FransVlaanderen
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vorm: map

periode: 1999-2000

n

Feestdicht opgedragen aan Julia Vanhooren op den blijden dag van haar huwelijk met Maurits Plisson te
Couckelaere op 16 Oogst 1928, opgesteld door haar vriendinnen Valerie en Judith Dereepere.
vorm: 1 stuk
periode: 1928

o

Gemeentelijke toeristische brochure van 12 juli 2017.
vorm: 1 brochure
periode: 2017

2/

a

Bundel binnen- en buitenlandse nieuwjaarskaarten.
vorm: kaarten gekleefd op licht karton, verzameld in 3 mappen periode: 1927-1965

3/

a

Bundel nieuwjaarsbrieven (verzameling Lissewege).
vorm: brieven op karton gekleefd
periode: 1910-1925

b

Nieuwjaarsbrieven (Zevekote, Assebroek).
vorm: 3 brieven en 1 foto van een brief
periode: 1943-1953

c

Bundel documenten aangaande Feestmaal Terbassenwei (uitnodiging tot de opening, programma eerste
jaar, publiciteit van inrichtende organisaties).
vorm: 8 stukken
periode: 1970-1971

d

Uitnodiging tot de klasreünie ‘eerste studiejaar 1953’ bij meester Willems.
vorm: 1 stuk
periode: 1953-1979

e

Uitnodiging tot de reünie ‘van wie in 1943 geboren is’.
vorm: 1 stuk
periode: 1943-1993

f

Uitnodiging tot de Veldstraatkermis met kandeel.
vorm: 1 stuk
periode: 1959

g

Bundel documenten (programma, opschriften) ter gelegenheid van de installatie van burgemeester Etienne
Lootens.
vorm: 2 stukken
periode: 1955

h

Documenten aangaande een feestviering voor 50-jarigen.
vorm: 3 stukken
periode: 1991

i

Programma voor een grootse vriendendag met en voor alle oud-Koekelarenaars.
Programma van de studiereis naar Frans-Vlaanderen o.l.v. Raf Seys.
vorm: 4 stukken
periode: 1988

j

Documenten over de huldiging van 3 eeuwelingen (Theofiel Doom, Augusta Decleir, Martha Deseure).
vorm: 5 stukken
periode: 1996

k

Overzicht van de feestelijkheden georganiseerd door het Feestcomité Koekelare : Sint-Maartensloop,
kermiskoersen, duathlon, kerstmarkt, opening Noordomstraat (financiële verslagen); brochures Tweede
Kerstmarkt Koekelare, De Millenniumfeesten in Koekelare, Muziek in ’t dorp; Fiestag op concertplein met
concert en tentoonstelling van Johan Stollz;
vorm: map
periode: 1989 - 2016

l

Jubelwensen bij de zilveren bruiloft van Benjamin Dewilde en Marie Jongbloet.
vorm: 2 stukken
periode: 1926
opmerking: kopie.

m

Uitnodigingen tot caféfeesten (50 jaar Café “De Vos”; Tapkastviering “Ons Huis”).
vorm: 2 stukken
periode:1966-1980 (?)

n

Programma bij de inhuldiging van de ‘openbaren hof’ en de borstbeelden van Montanus en Van Poucke in
Diksmuide (met optreden van de Koekelaarse harmonie).
vorm: 1 stuk
periode: 1845
opmerking: kopie (origineel G. Masureel).
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o

Uitnodiging tot Bisschophoekkermis met kandeel.
vorm: 1 stuk
periode: 1968

p

Bundel kermisprogramma’s van de wijk Mokker.
vorm: 4 stukken
periode: 1987-2008

q

Bundel programma’s van het verbroederingsfeest Koekelare-Arneke.
vorm: 3 stukken
periode: 1976-1991

r

E. V., Keur van aanspraken, heildronken en lijkreden; C. H., Keus van aanvragen, smeekschriften &
brieven, Pittem, s. d. (4e druk.

s

Bundel uitnodigingen tot reünies van 60- en 65-jarigen uit Koekelare; brochure 65-jarigen Koekelare
(zondag 14 oktober 2018).
vorm: 4 stukken
periode: 2003-2018

t

E.V., Keur van aanspraken, heildronken en lijkreden, en C.H., Keur van aanvragen, smeekschriften en
brieven, Pittem, s.d., 4e uitgave, 144 p.
vorm: boek
periode: ?

u

Liederenprogramma “Guldensporenviering – wij dragen de vlag” .
vorm : brochure
periode : 1988

v

Fantastische jeugdmiddag “Nonkel Bob” in de zaal Monty Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 1971

w

Kermismaandag “Hallo met Henk” show, dans en muziek met Henk Van Monfoort en zijn showorkest in
de sporthal Belhuttestraat in Koekelare.
vorm : 1 brochure
periode : 1978

x

Jubileumfeest 100 jaar bakkersbond Torhout en Omliggende: blz. 7 “ook in Koekelare groot
vakmanschap” door burgemeester Patrick Lansens; blz. 27 “ kom eens koekeloeren in en rond Koekelare”
door Dienst voor Toerisme Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 2011

y

Feestlied van het feestcomité wijk Doeveren bij de opening van de vernieuwde Moerestraat op
08/08/1976:
“De schône strôte vo zere te rien !!!!!”.
vorm: 1 stuk
periode: 1976

z

Bundel uitnodigingen voor kerst- en eindejaarsfeesten.
vorm: map
periode: 2015-2016

aa

“Inhuldings-feest van de Markt van Couckelaere – den 4 January 1853”: lied in 8 strofen op tekst van
“Pierlala”.
vorm: 1 stuk
periode: 1853

bb

Bundel uitnodigingen voor feesten: 1ste Grote go-karts koers en Vlaamse kermis te Bovekerke; 1-jarig
bestaan van brasserie ‘Den Doedel’; Kampioenenviering W.T.C. Kooklarenoenerijders; Labeo Bicolor
Koekelare; Benefiettreffen Ludo’s Radio Motor Team De Mokker; Sint-Hubertusfeest te Zande.
vorm: map
periode: 1998

cc

Krantenknipsels en affiche van Bovekerke Feest; Robert Vande Caveye en feestcomité Koekelare als
medeorganisatoren; tekst van persconferentie
vorm: map
periode: 2005-2008
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bewaargever: A. Jongbloet
T. Dereeper
R. Willems
J. Dereeper
Sportraad
J. Jongbloet
R. Arren
E. Lachat
1/

Sport

1a-j
1k
4
3 a-e, 4, 5, 6
7-28 j
2 a-b
28 o
29-41

opmaak: J. Heus
W. Snauwaert
G.Deprez

a

Verslagboek Sint-Sebastiaansgilde – statuten (19 artikelen), verslagen en ledenlijsten.
vorm: omslag
periode: 1859-1886

b

Verslagboek Sint-Sebastiaansgilde te Couckelaere.
vorm: schrift
periode: 1926-1962

c

Statuten van de schuttersgilde ‘De vereenigde Vrienden’.
vorm: één stuk
periode: 1938

d

Verslagen van de Sint-Sebastiaansgilde Koekelare.
vorm: map
periode: 1835-1848

e

Bundel publicaties over schuttersgilden inzonderheid de St.-Sebastiaansgilde Koekelare:
- Vanheule L., Iets over de Sebastiaansgilden in de Noordhoek van het Houtland, De Torhoutse Bode.
- Seys R., De gildebroeders van den H. Sebastianus in de 19de eeuw.
- Id., De Sebastiaansgilde der jongste decennia.
vorm: omslag
periode: 1950(?)-1969

f

Publicaties van schuttersgilden:
- Reglement van de Prinselijke Gilde der Handboogschutters te Brugge St.-Pieters – St. Sebastiaan (1902)
- Standregels Nationalen Bond der Belgische Wipschutters (1913)
- Liefdadigheidsschieting Sint-Sebastiaansgilde Sint-Pieters Brugge (1923)
- De Stalen Handboog, jg. 17 (1923)
- Schieting St.-Sebastiaan Oostende 1923
- Nationalen Bond der Belgische Wipschutters 1924-1927
- Krantenknipsels over activiteiten schuttersgilden 1926
- Schieting St.-Sebastiaan Kuurne 1935
- Bondschieting De Eendracht Duffel 1926
vorm: map
periode: 1902-1935

g

Kasboek van de Sint-Sebastiaansgilde van Koekelare ; het origineel kasboek geschonken door Dew<ulf
Marc 12/10/2012
vorm: pak
periode: 1922-1989
opmerking: kopie, aanvullingen op losse bladen met statuten, ledenlijsten, inventaris materiaal,
briefwisseling; 3 kopies over schieting 1930 (affiche, 2 foto's van de activiteit, prent).

h

Bundel bescheiden over herstellingen aan de schuttersinstallatie na de oorlogsverwoesting.
vorm: twee stukken
periode: 1919-1925

i

Gedicht ter ere van hoofdman Maurits Christiaen, hoofdman schuttersgilde.
vorm: drie stukken
periode: ca 1900

j

Uitnodiging van de Koninklijke Schuttersgilde St.-Sebastiaan Koekelare naar aanleiding van de nieuwe
staande wip tot een tornooischieting, ook voor niet-leden.
vorm: één stuk
periode: 1992

k

Dossier over de Kooklarenoeneroute (manuscript van T. Dereeper, wegwijzer uitgegeven door W.T.C.
Kooklarenoenerijders, folder van de 4e Kooklarenoenetocht, kaart van Koekelare met uitgestippelde tocht
(45 km), teksten bij de inhuldiging (mevr. Steyaert, burgemeester, schepen van Cultuur, voorzitter
Kooklarenoenerijders), toeristische brochure”De Kooklarenoeneroute” van de gemeente Koekelare,
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vernieuwde “Kooklarenoeneroute” (Open Monumentendag 13/09/2015).
vorm: pak
periode: 1989-2015

2/

3/

4/

l

R. Seys, Een Koekelaarse Bergwandeling, Koekelare, 1972.
bijgevoegd: wandelbrevet van Provoost Astrid (september 1983) – Willemsfonds Koekelare.

m

Bundel folders i.v.m. loopwedstrijden georganiseerd in Koekelare: de Sint-Maartensloop en de eerste Käthe
Kollwitz Vredesloop; briefwisseling van KOSMOS betreffende linkse infiltratie PVDA in Vredersloop.
vorm: map
periode: 1984-2001

n

Programma van een catch in “Ons Huis” in Koekelare.
Vorm: 1 stuk
periode: ?
Opmerking: op de achterzijde uitnodiging tot schilderijententoonstelling in “Ons Huis” door kunstkring
KBW Oostende.

o

Uitnodiging tot Moto-koers in Koekelare.
vorm: 1 stuk

periode: 1956

p

Uitnodiging tot een filmvoorstelling van 21e Olympiade in Montréal in de sporthal van Koekelare (inrichter
Gemeentekrediet).
vorm: 1 stuk
periode: 1978

a

Bundel documenten i.v.m. wandeltochten in en om Koekelare: wandelzoektocht naar Diksmuide en de
Houtlandse Kastelentocht.
vorm: 2 stukken
periode: 1975-1977

b

Bundel documenten i.v.m. de stichting van de Wandelclub Koekelare; verslag Algemene Vergadering; de
organisatie van wandeltochten (Bezanten- en Blarentocht); 25 jaar wandelclub Koekelare.
vorm: 4 stukken
periode: 1982-2007

c

Westvlaamse Vereniging voor de Vrije Tijd, Kaartenbundel als appendix bij Verkenning en ontwerp van
een ruiterpadennet in West-Vlaanderen.
vorm : map
periode : ?

d

Het Wandelaartje, tijdschrift Wandelclub Koekelare.
vorm: pak
periode: 1984-2000”

a

Het Wandelaartje, tijdschrift Wandelclub Koekelare.
vorm: pak
periode: 2001-2008”

b

’t Motestappertje , tjdschrift van de wandelvereniging De Motestappers Koekelare.
vorm: pak
periode: 1986-2006

c

Bundel documenten i.v.m. wandeltochten georganiseerd door de De Motestappers Koekelare:
Westpoldertocht, De Gordel van het Houtland, Winterwandelen.
vorm: map
periode: 1985-1995
opmerking: met brochure De Vlaamse wandelliga stelt zich voor, 1972.

a

Sportkalender Koekelare uitgegeven door de volleybalclub Apollo.
vorm: map
periode: 1978-1988

b

Sportkalender Koekelare uitgegeven door de volleybalclub Apollo.
vorm: map
periode: 1993-2009
opmerking: zie ook collectie affiches.

c

Bundel documenten van de volleybalclub Apollo Koekekare.
vorm: map
periode: 1975-1993

d

De Moteklopper, tijdschrift van de Tennisclub De Mote Koekelare
vorm: map
periode: 1983-1989
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e

Bundel documenten van Tennisclub De Mote Koekelare.
vorm: 5 stukken
periode: 1979-2006

f

Brief van J. F. Proot, vanwege de jeugdclub Ibis Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1969

g

Concessie-overeenkomst betreffende het voetbalveld en het clubgebouw tussen het gemeentebestuur en de
voetbalclub ‘ Stormvogels Koekelare’.
vorm: map
periode: 1969
opmerking: zie ook collectie affiches en Beeldbank.

h

Begroting van voetbalclub ‘Stormvogels Koekelare’ en de resultaten van een enquête over de
voetbalaccomodaties.
vorm: map
periode: 1995-1996

i

Koekelaarse voetbalgids 1991-1992 en jubileumbrochure 1937-1997 over de voetbalclub ‘Stormvogels
Koekelare’.
vorm: map
periode: 1991-1997

j

Documenten van de voetbalclub ‘Stormvogels Koekelare’; clublied van de supportersclub S.V.K. “Recht
voor Allen” (lokaal H. Vandepoele; tekst A. Allemeersch).
vorm: map
periode: 1937-1987
opmerking : met S.K. Eernegem – Vroeger en nu (voetbalvereniging gesticht in 1939).

k

VK Koekelare; VK Koekelare 30 jaar; VK Koekelare, 2e jaarboek.
vorm: 3 brochures
periode: 1997-2003
opmerking: zie ook collectie affiches.

l

Bundel documenten i.v.m. de organisatie van het wegkampioenschap voor beroepsrenners in Koekelare.
vorm: map
periode: 1980
opmerking: zie collectie affiches, Beeldbank.

m

Documenten i.v.m. wielerclubs, het Wielersportcomiteit (stichting 29/03/1945; brief van Remi Willems aan
de Belgische Wielrijderbond in Brussel; schrift met brieven en ledenlijsten 1945-1949); de wielerhoogdag
in Koekelare en in Bovekerke, de Kooklarenoenerijders, een krantenbericht betreffende het overlijden van
wielrenner Julien Volbrecht, persmap van het Wielersportkomiteit naar aanleiding van het Belgisch
Kampioenschap in Koekelare; Guidons Koekelare (De Mokker 17/07/2019).
vorm: map
periode: 1973-2006
opmerking: zie collectie affiches, Beeldbank, vergunning van fietstoerist Gerard Muylle.

n

Documenten i.v.m. de organisatie van een fancy-fair georganiseerd door de Basketbalclub GB Koekelare.
vorm: 2 stukken
periode: 2006

o

Documenten i.v.m. de bijeenkomst van de ‘Vzw Goldwing motor club Belgium’ in Koekelare.
vorm: 3 stukken
periode: 1994-2006
opmerking: zie ook collectie affiches.

p

Documenten i.v.m. de organisatie van autorally’s in Koekelare: de Sint-Maartensrally en de 6 uren van
Koekelare, Hemicuda Rally 10-11/10/2015.
vorm: 3 stukken
periode: 1972, 1977, 2015
opmerking: zie ook collectie affiches.

q

Documenten van de Krachtbalclub ‘Durf en Win’ Koekelare : brief aan de voorzitter van de Sportraad en
een uitnodiging voor een dansfeest; toeristische auto- of fietszoektocht (juli en augustus 1994).
vorm: 3 stukken
periode: 1971 en 1994

r

Bundel documenten i.v.m. activiteiten, ingericht door de Sportraad Koekelare.
vorm: map
periode: 1971-2003

s

Enquête over de opening van een fitnesscenter in Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1978-2006
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5a

t

Kroniek 1999 afdeling ‘Jeugd en Sport’ van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
vorm: 1 stuk
periode: 1978-2006

u

Uitnodiging tot ‘Tai Ji Quan’ vanwege de liberale mutualiteit Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 2008

a

Uitnodiging tot vergadering voor inrichting van de sportbiënnale en het verslag.
vorm: 2 stukken
periode: 1970

b

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1971

c

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1972

d

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1973

e

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1974

f

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1975

g

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1976

h

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1977

i

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1978

j

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1979

k

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1980

l

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1981

m

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1982

n

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1983

o

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
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van Koekelare.
vorm: map

5b

periode: 1984

p

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1985

q

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1986

r

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1987

s

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1988

t

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1989

u

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1990

v

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1991

w

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1992

x

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1993

y

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1994

z

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1995

a

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1996

b

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1997

c

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1998

d

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 1999
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e

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 2000

f

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 2001

g

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 2002

h

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 2003
opmerking : met flyer “Sporthappening 2003”.

i

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 2004

j

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 2005

k

Uitnodigingen en verslagen van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van de Sportraad
van Koekelare.
vorm: map
periode: 2006

6/

a

Tijdschrift van de volleybalclub ‘Apollo’ Koekelare
vorm: map
periode:1982-2005
opmerking: vanaf jaargang 1998-1999 , nr. 2 Time Out; zie ook collectie affiches.

7/

a

Bundel documenten van de vzw Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare: ontwerp statuten, raadsbesluit
gemeenteraad, bijlagen van het Belgisch Staatsblad met publicatie van de statuten en wijzigingen.
vorm: map
periode: 1977-1999

b

Overeenkomst tussen het Gemeentebestuur en de vzw Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare over de
uitbating van het sportcentrum in Koekelare.
vorm: map
periode: 1977

c

Offertes en verzekeringspolissen van het Gemeentelijk Sportcentrum (brand, ongevallen, B.A.).
vorm : map
periode : 1977 – 1990

d

Belastingaangifte van de vzw Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1977 – 2000

e

Voorontwerp van architect Gilbert Marcus voor een overdekt zwembad en een sporthal in Koekelare.
Goedgekeurde plannen van architect Eric Van Oyen voor het bouwen van een sporthal in Koekelare.
vorm : map
periode : 1972 – 1975

f

Documenten over het inrichten van een jaarbeurs in het Gemeentelijk Sportcentrum in Koekelare.
vorm : map
periode : 1984 – 1985

g

Plan van het sportcomplex in Koekelare (wegen, riolering) door ir. G. Verschave (Sint-Andries) in opdracht
van de provincie.
vorm: één stuk
periode: 1996
opmerking: gift Daniël Lagrou.

a

Documenten nopens de jaarbeurs in het Gemeentelijk Sportcentrum te Koekelare.
vorm : map
periode : 1987 – 1992

8/
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9/

10

11

b

Bankrekeninguittreksels en kasboek van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1983 – 2000

c

Bestelbonnen van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1989 – 1990

d

Uitbetaalde PWA-cheques door het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1997 – 1998

e

Verhuring sporthal door het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare; 3 boekjes met individuele verhuringen.
vorm : map
periode : 1987 – 1988

f

Jaarboeken “IN – UIT” van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare –.
vorm : 4 ingebonden boeken
periode : 1977 – 1996

g

Inkomsten en uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare..
vorm : 4 schriftjes met losse
periode : 1983 – 1988

h

Loonboek – Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : 6 boeken
periode : 1979 – 1987

a

Kasboeken van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : 8 boeken
periode : 1993 – 1999

b

Dagboek van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : 4 schriftjes
periode : 1984 – 1988

a

Prijsoffertes (t.a.v. R. Cools) voor de aankoop van sporttoestellen door het Gemeentelijk Sportcentrum
Koekelare.
vorm : map
periode : 1972

b

Documenten over het gebruik van de sporthal, verslag van de Raad van Beheer, balans van het Gemeentelijk
Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1977

c

Documenten over het gebruik van de sporthal en het cafetaria van het Gemeentelijk Sportcentrum
Koekelare.
vorm : map
periode : 1977

d

Bundel facturen over uitgaven door het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1977

e

Verslag van de Raad van Beheer van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1978

f

Bundel facturen over inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1978

g

Bundel facturen uitgaven – Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1978 (1)

a

Bundel facturen over uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1978 (2)

b

Verslagen van de Raad van Beheer van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1979

c

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1979
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12

13

14

15

16

17

d

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1979

a

Verslagen van de Raad van Beheer van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1980

b

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1980

c

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1980

d

Verslagen van de Raad van Beheer van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1981

a

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1981

b

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1981

c

Verslagen van de Raad van Beheer van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1982

d

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1982

e

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1982

a

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1983

b

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1983

c

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1984

a

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1984

b

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1985

c

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1985

a

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1986

b

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1986

c

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1987

d

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1987

a

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
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vorm : map

18

19

20

21

22

periode : 1988

b

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1988

c

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1989

d

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1989

a

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1990

b

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1990

c

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1991

d

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1991

a

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1992
opmerking : met begroting

b

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1992

c

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1993

d

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1993

a

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1994

b

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1994

c

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1995

d

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1995

a

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1996

b

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1996

c

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1997

a

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1997

b

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1998
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23

24

25

26

27

c

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1998

d

Documenten over de ‘Jaarbeurs’ in het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare (briefwisseling,
inschrijvingsformulieren, deelnemerslijsten, animatie, facturen, verzekering).
vorm : map
periode : 1989

a

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1999

b

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1999

c

Documenten ‘Jaarbeurs’ ingericht door het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
(briefwisseling, inschrijvingsformulieren, deelnemerslijsten, facturen, verzekering).
vorm : map
periode : 1992

a

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 2000

b

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 2000

a

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 2001

b

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 2001

a

Bundel facturenover de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 2002

b

Bundel facturen over de uitgaven van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 2002

c

Bundel facturen over de inkomsten van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 2003

a

Briefwisseling en verslagen van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1983

b

Briefwisseling en verslagen van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1984

c

Briefwisseling en verslagen van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1985

d

Briefwisseling en verslagen van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1986

e

Briefwisseling en verslagen van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1987

f

Briefwisseling en verslagen van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1988

g

Briefwisseling en verslagen van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1989

h

Briefwisseling en verslagen van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1990
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28

29

a

Briefwisseling en verslagen van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1991

b

Briefwisseling en verslagen van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1992

c

Briefwisseling en verslagen van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1993

d

Briefwisseling en verslagen van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1994

e

Briefwisseling en verslagen van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1995

f

Briefwisseling en verslagen van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1996

g

Briefwisseling en verslagen van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1997

h

Briefwisseling en verslagen van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1998

i

Briefwisseling en verslagen van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 1999

j

Briefwisseling en verslagen van het Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare.
vorm : map
periode : 2000

k

Toegangskaart feestzaal “Terbassenwei” voor de Internationale Catchgala en een folder van feestzaal
“Amfora” voor Dansclub Viva – opendansdag.
vorm : 2 stukken
periode : 1970 & ?

l

Bundel documenten van het Wielersportcomiteit Koekelare (kasverslagen; activiteitenprogramma; aanvraag
tot aansluiting bij de Gemeentelijke Sportraad).
vorm : 4 stukken
periode : 1989 - 2001

m

Uitnodigingen tot de uitreiking van de Gemeentelijke Cultuur- en Sportprijzen.
vorm : brochure
periode : 2009

n

Aankondigingen en programmaboekje van activiteiten van wielerclub “Ons Sport” in de wijk
Mokker.
vorm : 3 stukken
periode : 1966 - ?

o

Verzameling foto's en krantenberichten over Basket Ball Club Contact – R.M.S.; “Contactlens”, nr. 3
(1977), periodiek voor de supporters.
vorm: bundel
periode: 1963-1977

p

W. Desmedt, Jules Vanhevel & André Declerck, lokale renners.
vorm: losbladige brochure
periode: 2005

a

Verzameling krantenknipsels en foto’s over de wielrennersloopbaan van Freddy Maertens.
vorm : map
periode : 1966-1976

b

Verzameling krantenknipsels over de wielrennersloopbaan van Freddy Maertens (en Michel Pollentier).
vorm : map
periode : 1966-1977
opmerking : met een muziekplaatje: op kant 1 een liedje over Freddy Maertens en op 2 een liedje over
Michel Pollentier, opgenomen en gezongen door Willy Lustenhouwer.
Fotoalbum met krantenknipsels en foto’s over de wielrennersloopbaan (en privé) van Freddy Maertens.
7/05/2022

170
c

vorm : album

periode : 1995

30

a

Verzameling krantenknipsels en foto’s over de wielrennersloopbaan van Freddy Maertens.
vorm : 6 mappen
periode : 1966-1981

31

a

Verzameling fotoalbums met krantenknipsels en foto’s over de wielrennersloopbaan (en privé) van Freddy
Maertens.
vorm : 5 albums en 2 boeken
periode : 1966-1981
opmerking : met E. Soetaert, Terug uit de hel – Maertens II, 1981 en N. Couëdel , Maertens van uitdager tot
kampioen, 1977.

32

a

Verzameling krantenknipsels en foto’s over de rennersloopbaan van Johan Museeuw.
vorm : map
periode : 1987-2003

b

Verzameling krantenknipsels en foto’s over de rennersloopbaan van Johan Museeuw.
vorm : map
periode : 1987-2003

33

a

Verzameling krantenknipsels en foto’s over de rennersloopbaan van Johan Museeuw.
vorm : 7 mappen
periode : 1987-2003

34

a

Verzameling krantenknipsels en foto’s over de rennersloopbaan van Michel Pollentier.
vorm : map
periode : 1973-1984

35

a

Verzameling krantenknipsels en foto’s over de rennersloopbaan van Michel Pollentier.
vorm : pak
periode : 1973-1984

36

a

Fotoalbum over de rennersloopbaan van Michel Pollentier.
vorm : album
periode : 1973-1984

b

Verzameling krantenknipsels en foto’s over de rennersloopbaan van Wim Vansevenant.
vorm : map
periode : 1992-2008

c

Verzameling krantenknipsels en foto’s over de rennersloopbaan van Pascal Lievens (wielergroep
“De Lombarden” o. l. v. Michel Pollentier).
vorm : map
periode : 1995-2005

d

Verzameling krantenknipsels en foto’s over de wielrennersloopbaan van Peter Farazijn.
vorm : map
periode : 1990-2005

37

a

Verzameling krantenknipsels en foto’s over de rennersloopbaan van Eric De Vlaeminck (1966-1980) en
Roger De Vlaeminck (1969-1984).
vorm : pak
periode : 1966-1984

38

a

Verzameling krantenknipsels en foto’s over de rennersloopbaan van Andy Cappelle.
vorm : pak
periode : 2001-2011

39

a

40

a

Verzameling krantenknipsels en foto’s over de rennersloopbaan van Johan en Pieter Ghyllebert, Chris
Scharmin, Richard Depoorter en Jean-Pierre Monseré.
vorm : pak
periode : 1996-1999
Verzameling boeken over wielrennen : B. Callens, Wielrennen 1975 – Gids 1976; idem, Seizoenkampioenen
1976; idem, Jaarboek 1978 ; J. Cornand, A. Blancke, Tour 1977; W. Bernard, De drie “Ms” – Merckx,
Maertens, Moser; J. Cornand, St. Van Laere, Duet voor twee pedalen – Wielerseizoen 1979 van A tot Z ; T.
Strouken, Wielerspecial 2 : WK Valkenburg 1979 – 15 jaar Amstel Gold Race; L. Vanmassenhove, S. Dozie,
R. Vyvey, Koeten over d’oede coureurs – Vlaamse wielerliteratuur 1898-1992 ; J. Schepers, Champions –
Palmares 1996 – Historiek Belgische wielrenners ; R. Janssens, Vreugde en verdriet in de tour.

41

a

Verzameling krantenknipsels en foto’s over de rennersloopbaan van Freddy Maertens.
vorm : 9 mappen
periode : 1966-1981

b

Verzameling krantenknipsels en foto’s over de rennersloopbaan van Michel Pollentier.
vorm : 2 mappen
periode : 1973-1984
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42

43

c

Verzameling krantenknipsels en foto’s over de rennersloopbaan van Johan Museeuw.
vorm : 2 grote mappen
periode : 1987-2003

a

Verzameling krantenknipsels over de rennersloopbaan van Nico Bilcke (Bovekerke).
vorm: map
periode: 1991-1995

b

Verzameling krantenknipsels over de rennersloopbaan van Wim Vansevenant (Bovekerke).
vorm: map
periode: 1992-20

c

documenten over werking voetbalploeg Stormvogels Koekelare; werking van de vereniging, acties voor het
bekomen van sponsoring; fondsenwerving: inrichting feestavonden in sporthalle; inrichten van
reuzetombola; jubileumbrochure 1937-1997 KSVK.
vorm: map
periode 1957 - 1997

d

Bundel documenten en financiële regelingen tussen SV Koekelare en banken, leveranciers en sponsoren.
vorm: map
periode: 1971-1983

e

overeenkomsten en briefwisseling tussen SV Koekelare en de familie Lootens, inzake terreinen Ringlaan,
kantine, drankleveringen, sponsoring.
vorm: map
periode: 1957-1995

f

documenten en briefwisseling inzake geschillen tussen SV Koekelare en gemeente (elektriciteitsregie),
Vermandere Maurice (Moere) en Holvoet Walther

g

documenten, briefwisseling, knipsels, bewijsstukken en rechtsgedingen tussen G. Debeuckelaere, H.
Devriendt, R. Devriendt enerzijds, SV Koekelare, M. Lievens, M. Planquette anderzijds; de tussenkomsten
van de KBVB.
Vorm: map
periode: 1987 – 1994

h

Documenten, plans en overeenkomsten voor de bouw van een voetbalkantine op de terreinen Lootens langs
de Ringlaan
Vorm: pak
periode: 1973-1979

a

Documenten in verband met transfers van voetbalspelers van SV Koekelare
Vorm: pak
periode: 1969-1983
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Verenigingen

bewaargever: T. Dereeper
1
F. Schaessens 2a & b; 3a-g, 3o
G. Claeys
3m, 4a
J. Heus
3k
L. Mestdagh
5-8; 9a-i
R. Seys
10, 11 b-d, 12-14
Defraeye M.
2d
R. Decru
2e
M-J Vermeersch 4 b
1/

opmaak: J. Heus
W. Snauwaert

a

Uitnodigingen tot het bijwonen van de begrafenis van August Vandecasteele, ondervoorzitter Davidsfonds
en tot het vieren van de Gulden Sporenslag.
vorm: twee stukken
periode: 1928-1936
opmerking: zie ook collectie affiches. Publicatie: R.Willaert, T. Dereeper, 50 jaar Davidsfonds Koekelare,
Koekelare, 1978 (1 cc) en D. Vanhegen, Historiek Davidsfonds Koekelare 1935-1958, Leuven, 1984 (1 ll).

b

Verslagen over de werking van het Davidsfonds Koekelare met vermelding van de bestuurssamenstelling.
vorm: 2 stukken
periode: 1941-1942

c

Statuten Davidsfonds Koekelare met een brief van de West-Vlaamse gouwband.
vorm: 2 stukken
periode: 1948-1952

d

Ledenlijsten Davidsfonds Koekelare met gekozen boeken.
vorm: 6 stukken
periode: 1951-1954

e

Rekeninguittreksels met werkingstoelagen en uitnodiging voor het Davidsfonds Koekelare.
vorm: 4 stukken
periode: 1952-1954

f

Bundel documenten betreffende de werking van het Davidsfonds Koekelare (ledenlijst, jaarprogramma’s,
rekeningen, briefwisseling).
vorm: map
periode: 1956-1957

g

Bundel documenten betreffende de werking van het Davidsfonds Koekelare (jaarprogramma,
uitnodigingen, rekeningen, dossier herdenking Karel de Gheldere).
vorm: map
periode: 1957-1958
opmerking: met krantenknipsel Het Wekelijks Nieuws: ‘Davidsfonds herdenkt Karel de Gheldere op 20
april te Koekelare’.

h

Bundel documenten betreffende de werking van het Davidsfonds Koekelare (uitnodigingen, toelage,
rekeningen).
vorm: map
periode: 1958-1959

i

Bundel documenten betreffende de werking van het Davidsfonds Koekelare (verslag, ledenlijst,
uitnodigingen, jaarprogramma).
vorm: map
periode: 1959-1960

j

Bundel documenten betreffende de werking van het Davidsfonds Koekelare (uitnodigingen, rekeningen).
vorm: map
periode: 1960-1961

k

Bundel documenten betreffende de werking van het Davidsfonds Koekelare (uitnodigingen, rekeningen).
vorm: map
periode: 1961-1962

l

Documenten van het Davidsfonds Koekelare (ledenlijst).
vorm: 2 stukken
periode: 1962-1963

m

Bundel documenten betreffende de werkinge van het Davidsfonds Koekelare (uitnodigingen, rekeningen).
vorm: map
periode: 1963-1964
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n

Documenten van het Davidsfonds Koekelare (uitnodigingen).
vorm: 8 stukken
periode: 1964-1965

o

Documenten van het Davidsfonds Koekelare (ledenlijsten).
vorm: 8 stukken
periode: 1965-1966

p

Documenten van het Davidsfonds Koekelare (uitnodigingen, brief).
vorm: 4 stukken
periode: 1966-1967

q

Documenten van het Davidsfonds Koekelare (rekeningen, voorstel tot samenwerking van christelijk
georiënteerde verenigingen, uitnodigingen, overzicht verschuldigde rekeningen aan hoofdsecretariaat
1966-1968).
vorm: 6 stukken
periode: 1967-1968

r

Documenten van het Davidsfonds Koekelare (uitnodigingen, samenwerkingsvergadering, rekeningen).
vorm: map
periode: 1968-1969

s

Ruimte, tweemaandelijks tijdschrift Davidsfonds Koekelare, jg. 1-7; redacteurs G. Pollentier, J. Anseeuw,
G. Deprez.
vorm: pak
periode: 1969-1975

t

Bundel documenten betreffende de werking van het Davidsfonds Koekelare (uitnodigingen en
verzendingsborderellen, rekeningen, brief, verslag, kleinkunstavond, manifest Jong-Davidsfonds).
vorm: map
periode:1969-1970

u

Bundel documenten betreffende de werking van het Davidsfonds Koekelare (uitnodigingen,
secretariswissel, rekeningen).
vorm: map
periode: 1970-1971

v

Buigpunt, driemaandelijks tijdschrift van Davidsfonds en Jong-Davidsfonds, jg. 1, nr. 1.
vorm: 1 stuk
periode: 1971

w

Bundel documenten betreffende de werking van het Davidsfonds Koekelare (ledenlijst, rekeningen).
vorm: map
periode: 1971-1972

x

Documenten van het Davidsfonds Koekelare (ledenlijst, uitnodigingen).
vorm: 6 stukken
periode: 1972-1973

y

Filmforum, tijdschrift voor filmvorming van BGJG, Davidsfonds, Moeder Komo (jg. 3 Studio de Gheldere
verving Moeder Komo); vanaf jg. 5 alleen BGJG en Davidsfonds; verantwoordelijke uitgever: F. Dedrie.
Jg. 1 (1970-1971) 2
Jg. 2 (1971-1972) 2, 3, 4, 5, 6? met enquêteformulier
Jg. 3 (1972-1973) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9bis, 10 (met model entreekaart voor abonnementen)
Jg. 4 (1973-1974) 1, 2 met enquêteformulier
Jg. 5 (1974-1975) 4
Jg. 6 (1975-1976) 3, 4, 5, 6
Jg. 7 (1976-1977) 1, 2, 3, 4, 5, 6
opmerking: ontbrekende nummers bij Gezinsbond 04D-01K/1; Bijgevoegd films gedraaid voor
'Filmforum Het grote avontuur' en voor de Jeficlub.

z

Documenten van het Davidsfonds Koekelare (ledenlijst, uitnodigingen).
vorm: 5 stukken
periode: 1974-1975

aa

Documenten van het Davidsfonds Koekelare (uitnodigingen).
vorm: 4 stukken
periode: 1975-1976

bb

Documenten van het Davidsfonds Koekelare (ledenlijst, uitnodigingen).
vorm: 6 stukken
periode: 1976-1977
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2/

cc

Bundel documenten betreffende de werking van het Davidsfonds Koekelare in functie van 50 jaar
werking, met overzichtsbrochure R. Willaert, T. Dereeper, 50 jaar Davidsfonds Koekelare, Koekelare,
1978 (laatste 10 jaar werking komt nagenoeg niet ter sprake) en uitnodigingen; Jaar van ons dorp.
vorm: map
periode: 1977-1978

dd

Bundel documenten betreffende de werking van het Davidsfonds Koekelare (uitnodigingen o.m.
filmforum i.s.m. De Miere).
vorm: map
periode: 1978-1979

ee

Documenten van het Davidsfonds Koekelare (uitnodigingen o.m. filmforums).
vorm: map
periode: 1979-1980

ff

Documenten van het Davidsfonds Koekelare (uitnodigingen).
vorm: 4 stukken
periode: 1980-1981

gg

Documenten van het Davidsfonds Koekelare (uitnodigingen).
vorm: 5 stukken
periode: 1981-1982

hh

Documenten van het Davidsfonds Koekelare (uitnodigingen).
vorm: 7 stukken
periode: 1982-1983

ii

Documenten van het Davidsfonds Koekelare (uitnodigingen, jaarprogramma).
vorm: 4 stukken
periode: 1983-1984

jj

Bundel documenten betreffende de werking van het Davidsfonds Koekelare (enquête, jaarprogramma).
vorm: map
periode: 1984-1985

kk

Bundel documenten betreffende de werking van het Davidsfonds Koekelare (jaarprogramma’s,
uitnodigingen).
vorm: map
periode: 1985-2019

ll

D. Vanhegen, Historiek Davidsfonds Koekelare 1935-1958, losbladig seminariewerk KUL.
vorm: 1 stuk
periode: 1983-1984

mm

Notities en kopies uit het Davidsfondsarchief, afdeling Koekelare, van het KADOC/Leuven.
vorm: map
periode: 1928-1961

nn

Historiek viering 50 jaar Davidsfonds Koekelare, met gegevens over veearts Monthaye

a

Uitnodigingen van de Culturele Centrale.
vorm : map
periode : 1979-1983
opmerking : af en toe samenwerking met “De Kanonvink”.

b

Verslagen over een postzegelverzamelaarsclub in Koekelare gesticht door R. Devisscher en A. Janssens.
vorm : 2 schriften
periode : 1942-1944
bijgevoegd: brochure “Van de ‘penny black’ tot de moderne postzegel”: een kijk op de filatelie.

c

Uitnodigingen tot Boekenbeurs en Stijn Streuvelsavond in “Ons Huis” en tot de Boekenbeurs en de
Tentoonstelling met werk van Andy Allemeersch in de voormalige gemeenteschool in Koekelare ingericht
door ‘Literaire Tafelstonden’.
vorm : 2 stukken
periode : 1962

d

Bundel documenten en brochures over duivensport: J. Vanderstraeten, Het ABC van de duivensport,
Brugge, 1951; Ons handboek (met lokale uitslagen van vluchten), 1964, 1966, 1970, 1971; De vrije duif,
jg. 35, nr. 47 en knipsels uit kranten en magazines, briefwisseling, ringbewijzen, lidmaatschapskaaarten
van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond; uitslagenvan de duivenmaatschappij “Recht voor
allen” Koekelare), “De Reiger” (Ichtegem), “De Eendracht” (Handzame) en “De Munckduif”; schrift met
lokale vluchtuitslagen; doosje met duivenringen en eigendomsbewijzen van de ringen (1924-1932).
vorm : pak
periode : 1950- 1971

e

Aaanvraag van een machtiging tot het houden van reisduiven door August Decru in de gemeente
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Koekelare.
vorm : 1 stuk
opmerking: kopie

3/

periode : 1945

f

Agenda met de vliegafstanden voor duiven vanuit diverse Franse losplaatsen tot Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1923

g

Bundel documenten in verband met duivensport: Onmisbare Duivengids (1935-1936), Vade-Mecum
1947 I, II, en IV en Duivensport 1937, nr. 9; een schrift over Huisduiventeelt 1981-1984, bijgehouden
door Maria Vannieuwkerke; lidmaatschapskaarten Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond van
Gust D’Haene (1952, 1956, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964) en Constant D’Haene (1969, 1970,
1973, 1981, 1982, 1984, 1985, 1987, 1989). Van Theophiel Vannieuwkerke: toelating tot het houden
van een reisduivenhok (1923); lijsten met aangiften van reisduiven (1941, 1944); rekening voor duiven
in gevangenschap en een coördinatenkaart; lijst met Koekelaarse duivenhouders (1944).
Coördinatentickets 1962, 1964 en 1975; hoklijsten 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982,
1983, 1984 en 1988 van Constant D’Haene; uitslagen prijsvlucht Clermont 1975, 1982 2x (bij Roza
Raqon Beerst) en Arras 1929 (duivenlokaal Eerlijk moet niemand vrezen, bij Maurice Descamps), 1947
(Vereenigde Liefhebbers Bovekerke bij A. Hoste), 1972 en 1982, verbonden aan de Duivenmaatschappij
“Recht voor Allen” bij D. Dewilde; Duivenkaart met coördinaten van de loslatingsplaatsen 1966.
vorm: pak
periode: 1940-1988
opmerking: gift van Christel D’Haene.

h

Afstandsstelsel voor duivenvluchten volgens J. Cras & H. Stepman op naam van Theophiel
Vannieuwkerke. Lidmaatschapskaarten van Theophiel Vannieuwkerke uitgereikt door de Belgische
Duivenliefhebbersbond. Kaart met afstanden voor het duivenvervoer per trein of per wagen volgens het
systeem Dornez Tielt. Uitslag der prijsvlucht uit Arras, Couckelaere zondag 18 en 25 oogst 1929. Uitslag
van den prijsvlucht uit Arras, Bovekerke zondag 25 mei 1947. Duivenmij DE MUNCKDUIF Beerst
uitslagen prijsvluchten uit Arras en Clermont op zondag 16 mei 1982, 23 mei 1982 en 30 mei 1982.
vorm: map
periode: 1923-1982
opmerking: gift van Christel D’Haene.

i

Bundel documenten van duivenliefhebbers. Twaalf pagina’s met winnaars van duivenwedstrijden met hun
diverse inleg. Lijsten met uitslagen van wedstrijden: Koekelare “Eerlijk moet niemand vreezen” bij
Maurice Descamps: uitslagen Arras, Dourdan juli ?; Breteuil, Arras en Clermont mei ?; Clermont augustus
1931, Arras, Clermont juni 1932; Arras, Clermont april 1933; drukkerij (1x): Wil. Dewilde-Vanderheyden
Handzame; Stad Dixmude Maurice Hindrykx en Recht voor Allen Fred Debruyne, Orleans, Breteuil mei
1929; Mokker “Onder Ons” Theo Vannieuwkerke Breteuil juni 1931, druk De Vlaamsche Duif Izegem;
Vladslo “Gansch Alleen” bij Leon Deceuninck Breteuil juni 1931; Esen “Onder Ons” w e Bailleul Arras
mei 1928 druk De Poorter, De Vlaamsche Duif Izegem; O. Schapman Arras, Breteuil mei 1928, Arras,
Breteuil (2x) mei 1929, Arras, Breteuil juni 1929; Arras, Breteuil juli 1929 druk V. Decan Diksmuide;
Brugge “Eenig Lokaal” Dourdan mei 1929, druk J. Van Hoestenberghe De Noordduif Maldegem.
vorm: pak
periode: 1928-1933
opmerking: schenking: Theo Vannieuwkerke (Claryshoek)

J

uitnodiging voor regionale prijsvlucht uit Clermont bij duivenmaatschappij ‘Eerlijk moet niemand
vreezen’ bij M. Descamps
vorm: 1 stuk
periode: 1931

a

Verslagboek en gastenboek Culturele Arbeidersopvoeding (CAO), afdeling Koekelare. Inliggend in het
gastenboek anastatische herdruk van ‘Privilegie van de Engelse koning Charles II aan de vissers van
Oostende (1666)’.
vorm: 2 schriften
periode: 1962-1970
opmerking: zie ook Beeldbank en affichencollectie.

b

Briefwisseling en uitnodiging tot activiteiten van de Culturele Arbeidersopvoeding, afdeling Koekelare, in
1968 overgang naar Vermeylenfonds afdeling Koekelare. Met enkele stukken over de Mutualiteit Jonge
Arbeiders (MJA), afdeling Koekelare.
vorm: map
periode: 1957-1968

c

Briefwisseling en uitnodigingen tot activiteiten, algemeen werkingsverslag van het A. Vermeylenfonds,
afdeling Koekelare.
vorm: map
periode: 1969-1973
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d

Uitnodigingen, rekeningen, briefwisseling, in verband met activiteiten door het A. Vermeylenfonds,
afdeling Koekelare (+ algemeen werkingsverslag).
vorm: pak
periode: 1975-1977

e

Uitnodigingen, rekeningen, briefwisseling in verband met activiteiten door het A. Vermeylenfonds,
afdeling Koekelare. Algemeen werkingsverslag over de viering van het 10-jarig bestaan in 1979; met
Bijdragen van het Vermeylenfonds aan de lokale, socialistische periodiek Echo.
vorm: map
periode: 1978-1979

f

Uitnodigingen, rekeningen, briefwisseling in verband met activiteiten door het A. Vermeylenfonds,
afdeling Koekelare; algemeen werkingsverslag en ledenlijst (1980-1981).
vorm: map
periode: 1980-1985

g

Uitnodigingen tot activiteiten door het A. Vermeylenfonds, afdeling Koekelare in samenwerking met
Socialistische Vooruitziende Vrouwen, afdeling Koekelare. Met De nieuwe gemeenschap, 1995, nr. 1 naar
aanleiding van 50 jaar Vermeylenfonds 45/95 en documenten over de structuur van het Vermeylenfonds in
West-Vlaanderen.
vorm: map
periode: 1989-2000

h

Uitnodiging tot de opening van het Vlaams-Thaïs Informatie- en Ontmoetingscentrum in Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1993

i

Bundel documenten van diverse lokale vogelverenigingen: Belhuttekraaiers, Kanonvink, Lustige Zangers,
Kramsvogel, Goudvink.
vorm: map
periode: 1937-1981
opmerking: met De Kramsvogel, driemaandelijks tijdschrift, jg. 3- 4.

k

Bundel documenten (uitnodigingen tot activiteiten) van de lokale groep Amnesty International nr. 147
Koekelare; video : Aperitiefconcert RMS Koekelare 20 september 1987 – Amnesty Inernational (weg om
te digitaliseren).
vorm: 8 stukken
periode: 1980?-1990?

l

Uitnodiging tot een hongermaal ingericht door Oxfam- Wereldwinkel Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1976

m

Bestuurslijsten 1976: Boerenbond, Broederlijk Delen, K.L.J., V.K.L.J., Chiro-meisjes, Chiro-jongens,
K.V.B., Kon. Fanfare Sint-Joris, Kerkfabriek Sint-Maarten, Parochieraad Sint-Maarten, Kinderwelzijn,
Missienaaikring, Zangkoor, Wit-Gele Kruis.
vorm: map
periode; 1976

n

o

Brief van de Belgische koningin aan Hippoliet Jongbloet als voorzitter van de Hoenderbond naar
aanleiding van een hoendertentoonstelling in Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1923

p

Uitnodigingen en feestprogramma’s van vzw Hovaeremolen in Koekelare : het vriendenfeest van de
Hovaeremolen op zaterdag 29 augustus 1992; Familie Denecker, laatste molenaars van Koekelare op 28
augustus 1993; Derde Grote Vriendenfeest 30 augustus 1997. Opening 4 e tuinbeurs vrijdag 21 april 2006.
Uitnodigingen voor kunsttentoonstellingen in Hovaeremolen; Irénée Duriez, Roxolania (9 kunstenaars uit
de Oekraïne), Willy Bosschem; in Balance; Ginette Crombez; Vera Makelberge; S. Nikov; Paul Decq.
Uitnodiging voor tentoonstelling Yves Rahyé in kasteel van Voorde. Uitnodigingen en programma’s voor
Open Monumentendag.
vorm: bundel
periode: 1992-2017

q

opmerking: zie ook collectie affiches en Informatiegids Koekelare
Molenkaart West-Vlaanderen (derde uitgave – 2016); Wenkende Wieken in West-Vlaanderen (2008).

r

Bundel documenten van het Lange Max-comité in Koekelare.
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vorm: 7 stukken
opmerking: zie ook collectie affiches

4/

5/

6/

7/

periode: 1999

s

Bundel met uitnodigingen van diverse verenigingen: Biljart Gala-bal; Uitstap toeristenclub naar
Luxemburg; Toeristische autozoektocht – De Mokker ; 4e Barbecue t.v.v. Ludo’s Radio Motor Team.
vorm: 4 stukken
periode: 1954 – 2000

t

KAVAKO 50 jaar: herinneringen aan KAVAKO 1967-2017. Brochure opgemaakt door Erik Aspeslagh
op 30 maart 2017.
vorm: brochure
periode: 2017

u

Verslag van en uitnodiging tot het kaarterstornooi van de Houtlandse Verbroedering.
vorm : 2 stukken
periode : ?
opmerking : KAVAKO = Kaarters van Koekelare; stamcafé “De Vos”.

a

Uitnodiging van het Comitee Ons Huis naar de verenigingen in Koekelare tot het openingsfeest van Ons
Huis als parochiaal centrum.
vorm : 1stuk
periode : 1964

b

Dossier over het 11-11-11-Comité (verslagen, uitnodigingen).
vorm : pak
periode : 1972?-2009

c

Bundel documenten (programma’s, ledenlijst, lidmaatschapskaarten, verslagen) van CMBV (Christelijke
Beweging voor Vrouwen uit de Middengroepen) en de overgang naar CRM.
vorm : map
periode : 1984-1999
opmerking : zie ook fotocollectie

a

Volkstuin Koekelare: start van de vereniging, ledenbrief, abonnement-geschenkbon, programma,
en activiteiten. Vanaf 2015 naamsverandering naar ‘Tuinhier Koekelare’.
vorm : map
periode : 2012-2020

b

Bundel documenten over het Vlaams-Thais Informatie- en Ontmoetingscentrum : doelstellingen, leden,
vriendenkring, inhuldiging Sala-Thai, verenigingsdfolder, Thaïs-Vlaamse feesten, brieven, bedankingen
sponsoring, Beluthai vzw, Thaibel vzw, ontvangst stagiairs, Thaise markt, Thaise midzomernacht in
kasteel “Ter Heide” Vladslo.
vorm : pak
periode : 1989-1991
opmerking : met krantenknipsels, wenskaarten, naamkaartjes.

c

Bundel documenten over het Vlaams-Thais Informatie- en Ontmoetingscentrum : statuten, ABOSstagiairs, Thaise lessen, briefwisseling reizen naar Thailand, Brugactie V.I.C., briefwisseling, huwen in
Thailand, export naar Thailand, Belasia.
vorm : pak
periode : 1991-1994
opmerking : met wenskaarten en naamkaartjes.

a

Bundel documenten over het Vlaams-Thais Informatie- en Ontmoetingscentrum: informatie over reizen,
huwelijken, Thai Harbour Days, persberichten, hulpacties, informatie over verblijf in Thailand,
projectdagen, toeristische en bedrijfsbezoeken, krantenknipsels over prostitutie, visumaanvragen.
vorm : pak
periode : 1993-1995
opmerking : met wenskaarten en naamkaartjes.

b

Bundel documenten over het Vlaams-Thais Informatie- en Ontmoetingscentrum : informatie over reizen,
verblijf in Thailand, opvang stagiairs, bezoeken aan Koekelare, cursus Thais, medewerking 3eeuwelingenfeest, visatoekenning, operatie Marie-France Botte, informatie.
vorm : pak
periode : 1995-1997
opmerking : met wenskaarten en naamkaartjes.

a

Bundel documenten over het Vlaams-Thais Informatie- en Ontmoetingscentrum : dossier X3,
jaarprogramma’s, Food for thought, boeking reizen, stagiairs, huwelijken met en tussen allochtonen, Nelecomité, viering Walther Holvoet 70 jaar, Thaibel vzw, bezoeken, cursussen, verslag bestuursvergadering,
Fifty One International (spreker Luc Mestdagh), politieke vluchtelingen, Vlaanderen-Thailand 2002,
Belasia Belgium- Asia Fair, verslag vergadering Culturele Commissie, Thais koken, aanleg Oosthofpark,
legaat kunstenares Suzanne De Vaere.
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vorm : pak

8

8bis

periode : 1997-2000

b

Bundel documenten over het Vlaams-Thais Informatie- en Ontmoetingscentrum : toerisme, Thais beeld
“Kinaree”, afwerking Oosthofpark, personeelsfeest collega’s Lichtervelde, kunstgroep Nele, ThaiFlemisch Association in samenwerking met de hotelschool van De Panne, Belasia vzw,
Millenniumfeesten, stagiairs, verblijf in Thailand, bezoek ambassadeur van Thailand, huwelijksinfo,
bezoek aan Koekelare en Kasteel van Wijnendale, opleidingen voor werkzoekende migranten, Loi
Kratong-feest.
vorm : pak
periode : 2000-2001

c

Bundel documenten in verband met aanleg Oosthofpark; plans, kostenramingen, briefwisseling
Vorm:
periode: 1999-2000

a

Bundel documenten over het Vlaams-Thais Informatie- en Ontmoetingscentrum : persartikels over
economie, kinderprostitutie, Thais voedsel, politiek, toerisme, landbouw, luchtvaart, leger, reizen, e.a.
Knipsels uit Het Volk, Bangkok Post, Privé, De Krant van West-Vlaanderen, Financieel Economische
Tijd, Het Nieuwsblad, Tam-Tam, Caritas Catholica, The Nation Focus, Time Magazine, International
Freighting Weekly, Landbouwleven, Knack, De Weekbode, Het Laatste Nieuws, De Standaard.
vorm : pak
periode : 1989-1997

b

Bundel documenten over het Vlaams-Thais Informatie- en Ontmoetingscentrum : krantenknipsels over
toerisme Thailand; dossier Marie-France Botte; feesten in en bezoeken aan Koekelar; sekstoerisme;
economie en landbouw; onderwijs.
vorm : pak
periode : 1989-2006

c

Bundel documenten over het Vlaams-Thais Informatie- en Ontmoetingscentrum : kopies van
krantenknipsels m.b.t. Koekelare (opening Thais-Vlaams Ontnmoetingscentrum open; Loi
Kratongweekend ; Thaise feesten en inwijding van de Sala Thai; Walther Holvoet 80 jaar; Hoog bezoek
uit Thailand, Thailanders leren Nederlands in Koekelare om zich te integreren; Yim Noi of de Thaise
glimlach; Thais-Vlaams onderonsje en “Gouden Spar” voor Thai-Club; Luc Mestdagh zet punt achter
Vlaams-Thaise Vriendenkring; sluiting Thais Centrum.
vorm : pak
periode : 1989-2008

d

Bundel documenten over het Vlaams-Thais Informatie- en Ontmoetingscentrum : facturen en nota’s van
bouw Sala-Thai,.
vorm : map
periode : 1989

e

Bundel documenten over het Vlaams-Thais Informatie- en Ontmoetingscentrum: de Thais-Vlaamse
Vriendenkring (ontstaan, groei en werking); laudatio 70ste verjaardag Walther Holvoet; educatieve steun
Noord-Oost Thailand; Inauguration of the Thai Pavilion in Koekelare; Thais-Vlaamse kunsthappening;
aanwezigheidslijsten.
vorm : pak
periode : 1989-2002

a

Bundel documenten over het Vlaams-Thais Informatie- en Ontmoetingscentrum : Bangkok Post, steunpunt
Bansakoo Thailand, cursussen, project “Villa Thani” in Phuket, Songkran Festival, studiedagen, verslag
bestuursvergadering, verblijf in Thailand, bezoeken aan Koekelare en aan het Kasteel van Wijnendale,
hangjongeren en vandalisme in het Oosthofpark, kunstgroep Nele, SWAN (License to Rape),
huwelijksinfo, excursies, Thaibel vzw, visumverlening, Belasia vzw (Asia Fair), adopties uit Thailand,
eigendomsrecht bij onroerende goederen in Thailand.
vorm : pak
periode : 2001-2006

b

Bundel krantenknipsels over Thailand, het Oosten en Koekelare; persmededelingen vzan Thai’s-Vlaams
Informatiecentrum; statuten van Vlaamsd-Thais Informatie- en Ontmoetingsscentrum
vorm: pak

c

Bundel documenten Vlaams-Thais informatiecentrum; Vlaanderen – Thailand 2002; jaarprogramma 1998;
brochure Flanders; ontstaan groei en werking van Thais Vlaamse vriendenkring; jaarprogramma 1993,
1994, 1995, 1996; briefwisseling
Vorm: pak
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9/

10

a

Vlaams-Thais Informatie- en Ontmoetingscentrum : Vongprasert Raywadee, The Problem of Lead
Contamination of Raw Water Canal from the Second State Expressway in Bangkok, Thailand, Gent,
1989, proefschrift UGent, promotor prof. dr. A. Heydrickx.

b

Bahalayodhin Chaijumpol, La lutte pour l’indépendance de la Thailande en 1941-1945, s. l., 1959.

c

Alternative Sociocultural Futures for Thailand : a pilot inquiry among academics, Chiang Mai, 1984.

d

Changes in Suburban Area North of Bangkok Metropolis – an integrated ecological study, Bangkok,
1986.

e

Pipop Pitaksilpa, Thailand Country Report : Bangkok Metropolitan Region Development Policy – A
Strategic Shift from Urban Growth Control to Urban Management, s. l., 1987-1988.

f

Kritaya Archavanitkul, Migration and Urbanisation in Thailand, 1980 : The Urban-Rural Continuum
Analysis, IPSR, nr. 122, 1988.

g

Socio-Economic Consequences of the Ageing of the Population in Thailand, Bangkok, 1988.

h

Thongchai Roachanakanan, Regional City Development Nakhon Ratchasima, Thailand”, promotor
H. Verschure en L. Albrechts, KUL, Leuven, 1990.

i

I. De Jonghe, Voedingsgewoontes van in België verblijvende Thaise vrouwen”, Vesalius Hoger
Economisch en Paramedisch Instituut van het Gemeenschapsonderwijs, Gent; 1993.

j

2 PK / American Cars”, deux chevaux meets american cars (oude site Willaert), Koekelare, 2014
(organisatie: Vlaams-Thaise Vereniging Koekelare en Lange Max-Museum WO I Koekelare).

a

Bundel documenten betreffende de werking van het Willemsfonds Koekelare inzonderheid zijn
bibliotheek; vooral contacten met verbondssecretaris Richard Maerten-Lissnijder en uitnodigingen
tot het Hoofd- en Verbondsbestuur.
vorm : map
periode : 1937-1955

b

Bundel documenten betreffende de werking van het Willemsfonds Koekelare (programma’s,
uitnodigingen, correspondentie).
vorm : pak
periode : 1954-1974

c

Bundel documenten betreffende de werking van het Willemsfonds Koekelare (programma’s,
uitnodigingen, correspondentie). Trips naar Frans-Vlaanderen (basis voor de Zwijgende Voettocht in de
Peenevallei); verbondsthema; herstart van de Jeugdkring als Jong Willemsfonds; De Nederlanden : ook in
Frankrijk, (Vereniging Vlaamse Leerkrachten).
vorm : pak
periode : 1975-1977

d

Bundel documenten betreffende de werking van het Willemsfonds en het Jong Willemsfonds Koekelare
(programma’s, uitnodigingen, correspondentie). Voorbereiding tot de eerste Zwijgende Voettocht in de
vallei van de Peene en tot de themadag voor het Provinciaal Verbond West-Vlaanderen; plaatsen van een
Heldenhuldezerkje (J. English) op het voormalige kerkhof van de Sint-Martinuskerk in Koekelare.
vorm : pak
periode : 1975-1977

e

“Literaire interviews” met Jan Schepens, Raf Seys, Luc Van Brabant, Hedwig Speliers en Emiel Ramoudt
voor het provinciaal verbond Willemsfonds uitgewerkt door R. Seys.
vorm : pak
periode : 1952-1986
opmerking : met documentatie over de ‘Dagen van de Vlaamse Gids’.

f

Bundel documenten betreffende de werking van het Willemsfonds en het Jong Willemsfonds Koekelare
(programma’s, uitnodigingen, correspondentie), over De glorie van Bovekerke en over het Egmontpact.
vorm : pak
periode : 1977-1978

g

Bundel documenten over de tentoonstelling ter gelegenheid van het gedenkjaar Pieter Lansens (18017/05/2022
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2001) ingericht door het Willemsfonds Koekelare.
vorm: map
periode: 2001
11

12

13

14

a

Wilt van Gheeste, viermaandelijks ledenblad Willemsfonds lKoekelare.
vorm : pak
periode : 1992-1997

b

Bundel documenten van de afdeling Willemsfonds Koekelare: uitnodigingen tot lokale en
provinciale activiteiten en tot die van het hoofdbestuur, ledenlijsten en persoonlijke notities van R. Seys.
vorm : pak
periode : 1993-2006

c

Bundel documenten van de afdeling Willemsfonds Koekelare: uitnodigingen tot activiteiten; historiek van
de afdeling; plaatsen van de roepsteen; inrichten 11-juliviering; persknipsels.
vorm : pak
periode : 1947-2002

d

Bundel documenten over ‘Willemsfonds 150 jaar’, lokale en provinciale vieringen en Algemene
Vergaderingen.
vorm: pak
periode : 1998-2002

a

Bundel documenten van de afdeling Willemsfonds Koekelare (uitnodigingen, programma’s,
voorbereidingen, correspondentie); van het Provinciaal Verbond Willemsfonds en de
Bibliotheekvereniging van het Willemsfonds (afgevaardigden R. Devisscher en R. Seys).
vorm : pak
periode : 1978-1979

b

Bundel documenten van de afdeling Willemsfonds Koekelare (uitnodigingen, programma’s,
voorbereidingen, correspondentie) en van het Provinciaal Verbond Willemsfonds en de
Bibliotheekvereniging van het Willemsfonds (afgevaardigden R. Devisscher en R. Seys).
vorm : pak
periode : 1979-1980

c

Bundel documenten van de afdeling Willemsfonds Koekelare (uitnodigingen, programma’s,
voorbereidingen, correspondentie); van het Provinciaal Verbond Willemsfonds en de
Bibliotheekvereniging van het Willemsfonds (afgevaardigden R. Devisscher en R. Seys).
vorm : pak
periode : 1981-1982

d

Bundel documenten van de afdeling Willemsfonds Koekelare (uitnodigingen, programma’s,
voorbereidingen, correspondentie, ledenlijsten); van het Provinciaal Verbond Willemsfonds en de
Bibliotheekvereniging van het Willemsfonds (afgevaardigde R. Seys).
vorm : pak
periode : 1985-1992

e

Bundel documenten van de afdeling Willemsfonds Koekelare (uitnodigingen, programma’s,
voorbereidingen, correspondentie); van het Provinciaal Verbond Willemsfonds en de
Bibliotheekvereniging van het Willemsfonds (afgevaardigde R. Seys).
vorm : pak
periode : 1978-1996

a

Bundel documenten van de afdeling Willemsfonds Koekelare (uitnodigingen, programma’s,
voorbereidingen, correspondentie).
vorm : pak
periode : 1991-1994

b

Bundel documenten van de afdeling Willemsfonds Koekelare (uitnodigingen, programma’s,
voorbereidingen, correspondentie, ledenlijsten); van het provinciaal Verbond Willemsfonds en de
Bibliotheekvereniging van het Willemsfonds (afgevaardigde R. Seys).
vorm : pak
periode : 1995-1996
opmerking : met dossier heldenzerkje uit 1977.

c

Bundel documenten van het Provinciaal Verbond Willemsfonds en de Beheerraad van het Hoofdbestuur
Willemsfonds Gent.
vorm : pak
periode : 1977-1984

d

Gedenkboek Willemsfonds Koekelare 1978-1994,Koekelare, 1994.

a

Willemsfonds , Vormingswerk. Werkboek “Het Cultuurpact,1982.

b

Willemsfonds West-Vlaanderen, Syllabus provinciale vergaderingen en kaderdagen. Moties.
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Tussenkomsten en beslissingen.
c

Bundel documenten over Antoinette Vermet: biografische notities, zes gedichten, persknipsels over een
schilderijententoonstelling ingericht door het Willemsfonds Koekelare.
vorm : map
periode : 1991-1992
opmerking : zie ook collectie affiches en foto’s.

d

Bundel documenten over de werking van het Willemsfonds Koekelare, inzonderheid de viering van het
50-jarig bestaan.
vorm : pak
periode : 1983-1985

e

Bundel documenten over de werking van het Willemsfonds Koekelare.
vorm : pak
periode : 1997-2002
opmerking : met elementen over Frans-Vlaanderen, persoonlijke notities van R. Seys, in memoriam Roger
Wostyn, Rechtuit, jg. 4, nr. 3 (1997) en 5, nr. 2 & 4 (1998), Kaderblad, jg. 98, nr. 2.

f

Dossier verbroedering Willemsfonds Koekelare met de afdelingen Tienen en Maaseik.
vorm : map
periode : 1986-1991
opmerking : met gedenkpenning 1986.

g

Dossier 50 jaar Willemsfonds Koekelare 1935-1985.
vorm : pak
periode : 1935-1985

h

Willemsfonds Koekelare: verslagboek vergaderingen 1935 – 1938.
vorm: 1 stuk
periode: 1935-1938

15

a

Briefwisseling van Hovaeremolen vzw met: BTW administratie, architect Tom Van Biervliet, Robert
Denecker, Luc Martens.
vorm: map
periode: 1991-1997

b

Afscheidsrede namens Hovaeremolen voorgelezen op uitvaart Gilbert Debeuckelaere; krantenknipsel
overlijden G. Debeuckelaere; rouwbrief en bidprentje Yves Rhayé; krantenknipsel, misviering en
afscheidsrede bij overlijden Andy Crevits; rouwbrief en bidprentje Gaby Van der Cruyssen.
vorm: map
periode: 1998-2017

c

Bundel krantenknipsels over Hovaeremolen en haar activiteiten.
vorm: map
periode: 1992-2015

d

Siervlaggetje Hovaeremolen; zakje van doopsuiker bij doop van de wieken; schortje Hovaeremolen
vorm: 3 stukken
periode: 1992-2003

e

Toespraak door secretaris Lootens J.-M. bij de heropening van de molen op 13/09/2015
vorm: 1 stuk
periode: 2015
Bundel documenten in verband met activiteiten Willemsfonds Koekelare; diploma’s voor trouw
lidmaatschap Yolande Cattrysse 50 en 65 jaar lid; cd 150 jaar Willemsfonds
Vorm: pak
periode: 1993 – 2000
Opmerking: gift A. Cattrysse

f

g

Schriftje met spreekbeurten jeugdkring Willemsfonds Koekelare; Kunstambachten en nijverheid in België,
S. Opstaele; Het Ware Beeld van een Kruistocht, G. Hindryckx (verhaal over de weerstand WOII)
Vorm: 1 stuk

periode: 1947
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14D-01K
bewaargever: H. De Gryse
T. Dereeper
A. Hosten
E. Dewulf
S. David
1/

Eredienst

1a-c
1m
1s
5b
5c

opmaak: J. Heus

a

Bladzijde uit Het Wekelijks Nieuws met een omstandige beschrijving van het werk en het leven van deken
Leonard De Bo, een bidprentje waarvoor hij het gedichtje schreef.
vorm: 2 stukken
periode: 1880 (?)-1959

b

Bladzijde uit Het Wekelijks Nieuws met een bijdrage door Louis Sourie over Amaat Vyncke, zoeaaf en
godsgezant.
vorm: 1 stuk
periode: 1958

c

Lijkrede voor Delphin Vanhaute, pastoor in Edewalle, uitgesproken door deken R. Leterme; 2
krantenberichten, 4 gedichten van D. Vanhaute opgetekend door H. De Gryse, notities over een bijdrage van
D. Vanhaute in Nieuwe Tijden door E. H. Englisch en geannoteerd door H. De Gryse.
vorm:
periode: 1905-1944
opmerking: zie ook Beeldbank

d

Documenten over pater Lievens (Moorslede).
vorm: map
periode: 1929
opmerking: kopie ; zie ook Josué Dupon 06A-01K/1c.

e

Verrijzenisliturgie bij de begrafenis van Jean-Pierre Tytgat, pater capucijn.
vorm: 1 stuk
periode: 2004

f

Verrijzenisviering voor Anna Roseeuw
vorm: 1 stuk

periode: 1996

g

Lijsten met seminaristen wijsbegeerte aan het seminarie in Brugge.
vorm: map
periode: 1939-1948

h

Aanstelling Omer Cools tot pastoor van de parochie Sint-Elooi in Zedelgem.
vorm: brochure
periode: 1989

i

Nummer van Keuze (weekblad ‘De Kruisbanier’ jg. 31, nr. 33), uitgave van de Evangelische Christenen in
Eernegem, Gistel, en Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1975

j

Document met een lijst gestolen voorwerpen uit de kerk van Zillebeke en het signalement van een
soortgelijke diefstal uit de kerk van Zuidschote.
vorm: 1 affiche
periode: 1791

k

Collectie religieuze werken: Orate fratres, klein gebedenboek ten gebruike der soldaten van het Belgisch
Leger, Brussel, 1951; Hosanna! Brugge, s. d.; J. Bols, Kerkboek met uitleg, Brugge, 1910; Le paroissien des
habitants de la campagne, Geraardsbergen, 1914.

l

Collectie boekjes/ folders over de H. Godelieve van Gistel : Korte levensschets der H. Goedelieve van
Ghistel (1932); Sint-Godelievemuseum – tentoonstelling “Het historisch aspect van de abdijen in de
kuststreek”,(1988); Beknopte historiek van de Sinte Godelieveabdij; Sint-Godelieveprocessie (2 boekjes);
Gistel : toerisme en processie.
vorm : 6 stukken
periode : 1932-1988

m

Prochieboekje van Zevekote door pastoor De Vos, uittreksels opgetekend door T. Dereeper; Deken De Bo
Feesten (uitnodiging tot de deken De Bo herdenking in Poperinge); Bestelkaart voor het boek H. Degryse, T.
Dereeper, “Karel De Gheldere – dokter en dichter”.
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vorm : 3 stukken

periode : 1960

n

Artikelen over Sint- Martinus (Sint-Maarten) : R. De Keyser “Sint Maarten en de hagiografie”; S. Top
“Sint-Maarten in de volkscultuur”; uittreksel uit tijdschrift ‘Westvlaams verbond van kringen van
heemkunde’ 1987 nr. 4: Sint-Maarten.
vorm : 4 stukken
periode : 1995 – 1997

o

Rijksmuseum ‘Het Catharijneconvent Utrecht’ (edukatieve dienst ), Het Middelrijnse altaarstuk;
Pelgrimstochten en relieken; Kerkelijke kleding.
vorm : 3 stukken
periode : 1983-1987

p

Museum voor Volkskunde – Gent : tentoonstelling, “Eerste en Plechtige Communie – Vroeger en Nu”.
vorm : 1 catalogus
periode : 1972
opmerking : zie ook 03B-01K/ 14a.

q

E. De Smedt, bisschop van Brugge, Waarschuwing gericht tot de katholieke ouders; Idem, Het huwelijk,
(herderlijke brief); E. De Smedt bij de seizoenarbeiders in Koekelare.
vorm: 3 stukken
periode: 1953

r

Liber memorialis van de Sint-Michielsparochie in Ichtegem (verwijzingen naar Koekelare).
vorm: 1 stuk
periode: 1925-1992
opmerking: kopie.

s

Kopie van “Het einde van Duitschland. Schrikkelijke voorzegging van broeder Joannes in het jaar 1600”
(afkomstig van Aloïs Hosten).
vorm: map
periode: 1914

t

J. Bonny, Priesters, portretten in clair-obscur. Seminaristen zijn geen muurbloempjes, krantenknipsel Het
Volk.
vorm: 1 stuk
periode: 1992
Bewijs van een volle aflaat verleend door het broederschap van de Heilige Drievuldigheid, via J. De
Bosschere, pastoor in Schore, aan Rosalia De Ruyter.
vorm : 1 stuk
periode : 1795

u

v

Koekelare – Contact (maandblad van de Evangelische Gemeente Koekelare).
vorm : pak
periode : 1969-1976
opmerking : ontbrekende nummers jg.1, nr. 7 (1969) & jg. 6, nr. 5 (1975); met Kontakt West-Vlaanderen, jg.
42 (2009.

w

Werken over de Mariadevotie in Brugge :
• Bond van de Westvkaamse Volkskundigen te Brugge, Marialegenden van Brugge – Mariastad
1976, Brugge, 1976.
•
H. Stalpaert, Brugse devotieprenten van Onze-Lieve-Vrouw, Brugge, s. d.
• M. Van De Velde, Brugge, die wondere (Literaire tafelstonden 1964).
• M. English, Dagklapper , Brugge, (parochieblad), jg. 4, nr. 22 & nr. 23 (1949).
vorm : 4 stukken
periode : 1949-1976

x

Krachtig gebed van Keizer Karel tot het Heilig Kruis en Lijden van Ons Heere Jesus Christus en diverse
artikelen over deze devotie (gepubliceerd o.m. in Biekorf, Die Chronycke van Bachten de Kupe).
vorm : 5 stukken
periode : 1923-1984

y

Brochure ‘Open Kerkendagen’ 2014-2015 en 2015-2016; Open Churches Foundation, Brussel.
vorm: 2 stukken
periode: 2014-2016

z

Leest en verspreidt ‘Tegen de onzedige kleederdracht van kleine en groote meisjes’ ,Pater Mateo, SS. CC.
(druk. Zech en Zoon, ’s Gravenbrakel); brief van Z. Emin. Kardinaal Mercier aan Pater Mateo, 13 juni 1921.
vorm: 1 stuk
periode: 1921

aa

Namenlijst van gevormden (gedeeltelijk in Gistel) en hun peters van de parochie Zande: in drie reeksen
1779-1836; 1841-1870; 1871-1891.
7/05/2022

184
vorm: pak
1891
opmerking: gift Jan Dereeper; kopie.

periode: 1779-

bb

Dossier over herstellingen en restauraties van het orgel in de Sint-Martinuskerk van Koekelare, met
beschrijvingen van het orgel in 1843, 1886, 1904, 1913 en documenten over herstellingen in 1928, 1966-72
en 1980.
vorm: bundel
periode: 1928-1989
opmerking: gift J. Dereeper.

cc

Verslag over het opmaken van een bestek voor het herstel van de afgebrande koren en de toren van de SintMartinuskerk in Koekelare door twee metselaars en twee timmerlieden uit Diksmuide ten aanzien van de
heer van Croisilles, de pastoor en tal van vooraanstaande lieden (hoofdman, kerk- en dischmeesters) van
Koekelare.
vorm: 2 bladzijden
periode: 18/3/1610
opmerking: kopie BAB Fonds aanwinsten, nr. 7010; transcriptie bijgevoegd

2/

a

Collectie missaals, gebedenboeken en bedevaartboek.
vorm: 15 boeken
periode: 1905-1965

4/

a

Collectie catechismussen en werken over de Eucharistische Kruistocht: De Roomsche katechismus, uit last
der H. kerkvergadering van Trente opgesteld, en door bevel van den H. Paus Pius V uitgegeven, Antwerpen,
1850; G. Waffelaert, Catechismus of christelijke leering ten gebruike der kinderen opgeteekend voor de
Eerste Communie, Brugge, 1903; Idem, Communieboekje: kleine catechismus der bewaarscholen en
bereiding tot de biecht en de H. Communie der kinderen, Brugge, 1912; Mercier, Mechelse catechismus met
uitleg, Mechelen, 1917; Catechismus of christelijke leering voor de katholieke jonkheid in het bisdom van
Gent, Gent, 1921; G. Waffelaert, Catechismus of christelijke leering ten gebruike der kinderen van de lagere
scholen, Brugge 1926; Idem, Catéchisme ou doctrine chrétienne, Brugge, 1929; Id., Catechismus of
christelijke leering, Brugge, 1931; H. Lamiroy, Catechimus of christelijke leering, Brugge, 1938; Id.
Catechimus of christelijke leering, Brugge, 1945; Catechismus ten gebruike van al de bisdommen van
België, Brugge, 1952; P. Theodoor, Kleine Theresia, Kortrijk, 1926; E. Poppe, De Eucharistische methode,
Averbode, 1929; B. Vanmaele, De Eucharistische kruistocht voor kinderen. Groep A, Averbode, 1924
(inliggend misformulier 1942); Idem, Hostie met de hostie, Averbode, 1929-2 (inliggend bestelnota
vanwege het Sint-Vincentiusklooster Koekelare); A. Legrand, De Eucharistische Kruistocht der kinderen,
Antwerpen, 1922; Communieboekje ten gebruike der geestelijkheid, der ouders, onderwijzers en
onderwijzeressen, Brugge, 1911.
vorm : pak
periode : 1850-1952

5/

a

Collectie devote publicaties: Bidt en hoopt! Kerkboek voor Roomsch-Katholieken, Turnhout, 1931; De
godvruchtige landman of verzameling van godsdienstige oefeningen, onderwijzingen en gebeden geschikt
volgens de orde der christelijke leering en bijzonderlijk ten dienste der landlieden, Brugge, 1916; Thomas a
Kempis, De navolging van Christus met oefeningen na ieder hoofdstuk, Brugge, 1916; P. Rouvier, Saint
Jean Berchmans de la compagnie de Jésus, Brugge, 1888; Sursum corda. Gebeden- en zangboekje voor de
Bonden van het H. Hart, Mechelen, 1942; Christelijke leering voor de katholieke jonkheid, met notities van
J. Ghesquière, theologant 2e jaar, gehuisvest bij de groot-juffrouw in het begijnhof van Brugge, 1917;
Volkslofboek van de Nederlandsche St. Gregoriusvereeniging en de federatie van liturgische vereenigingen
in Nederland, Doornik, 1931; Memoriale rituum pro aliquibus praestantionibus sacris functionibus
persolvendis in minoribus ecclesiis, op bevel van paus Benedictus XIII, Doornik, 1921 (ex. Van Michiel
English); Thomas a Kempis, De navolging van Christus, naar het oorspronkelijk handschrift uit het Latijn
vertaald door R. Bouman, S.J., met gebeden en oefeningen door J. Van Gorp, S.J., Brugge 1942 (opmerking
: zie ook 14E-01K/11b – P.J. Aernoudt); Kyriale seu ordinarium missae cum cantu gregoriano, Doornik,
1949 (gebruikt in de Sint-Martinusparochie Koekelare); Manuel gregorien, Doornik, 1914 (gebruikt in de
Sint-Martinusparochie te Koekelare); De schatten der gratie, Roeselare, 1839; J. Arnold, De navolging van
het H. Hart van Jesus, Gent, 1869; Latijnsch-Nederlandsch Mis- en Vesperboek, bewerkt naar de jongste
Pauselijke decreten, Brepols Turnhout, 1923; Inleiding tot het Godvruchtig leven door den H. Franciscus de
Sales, Van Der Meersch, Gent, 1869; Oude en Nieuwe Testament of Bijbel der Kindschheid, A. Castaigne,
Brussel, 1893; Vermakelyke lezingen op het oud en nieuw Testament op de Kerkelyke geschiedenis, J.
Casterman en zonen, Doornik, 1848; God is mijn heil, Zech en zoon, Braine-le-Comte, 1911;
Zondagsmisboek, Brugge, 1939; Roomsch-Katholiek Zondagmisboek, Turnhout, 1939; Regina Coeli –
kerkboek voor katholieken, Turnhout, 1937; Ave Maria – verzameling van gebeden en godvruchtige
oefeningen, Antwerpen, 1900; Bonden van het H. Hart, Bondsblad jg. 1958 (volledig); Voortplanting des
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geloofs, Jaarboekje 1938 en 1939; Ceremonieboek ten gebruike der kosters, zangers, orgelisten en andere
kerkbedienden, Mechelen, 1861; Noveen ter ere van de dienaar Gods Broeder Isidoor, Postulator
Passionisten Wezembeek-Oppem, 1951; Catechismus of Christelijke Leering, Brugge, 1903.
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14E – 01K Parochie
Bewaargever: T. Dereeper 1a; 9 a-h, 11e,15 i-m, 16 a-i
E. Dewulf
17 k
Kring ‘van Coppenolle’ 17s
1/

opmaak: J. Heus
L. Dhondt

a

Documenten aangaande de zogezegde miraculeuze genezing van Malvina Plyson en Elisabeth
Depoorter (8 krantenknipsels o.m. De Toekomst; 3 radiografische foto’s van dokter R. Proot;
prentkaart verstuurd vanuit Beauraing naar de pastoor van Koekelare; brief van brancardier Cyriel Van
Den Bruelle; minuut van het verslag van dokter Aug. Depoorter over Elisabeth Depoorter; publicatie J.
Heimker, Wat denken over Beauraing? Hasselt, (1933).
vorm: map
periode: 1933
opmerking: overgemaakt door Esperence Plyson, zus van Malvina.
bijgevoegd: boekje “Verscheidene Genezingen te Beauraing”, 1933, druk. Remy-Saimpain, Beauraing;
blz. 37: verslag genezing Malvina Plysson (+ bidprentje) en Elisabeth de Poortere; gift Christel
D’Haene.

b

Kooklare Noene, (parochieblad voor Koekelare), jg. 1 (20-07-1945 tot 29-12-1946).
Geschiedenis van Koekelare (nr. 9-10-11)
Wapenschild van Koekelare (nr. 12)
Heren van Koekelare (nr. 14-15-18-23-27-36-40)
Heerlijkheden van Koekelare (nr. 41-42-43-44-45-46-47-57-60-61-62-66-70-71)
Lenen van Koekelare (nr. 74-75-76)
vorm: map
periode: 1945-1946
opmerking: heemkundige bijdragen tot 1957 van Hector De Gryse, pastoor; voor 1958-1960 door
dezelfde en met medewerking van T. Dereeper; deze gegevens zijn in het HADOCK ook in kopievorm
te raadplegen; tot 1975 werd het lokale voorblad gezet en gedrukt door Emiel Kimpe, daarna drukkerij
Devriendt; vanaf 18/12/1988 bij drukkerij Modian.

c

Kooklare Noene, jg. 2.
Lenen te Koekelare (nr. 4-5-6-7-8-9-10-11)
Hofsteden te Koekelare (nr. 12-14-16-21-22-23-24-25-26-27-28)
Gehuchten, hoeken, wijken in Koekelare (nr. 36-38-39-41-42-44-47)
vorm: map
periode: 1947

d

Kooklare Noene, jg.3.
Gehuchten, hoeken, wijken in Koekelare (nr. 3-4-5-7-9-10)
Wegen en straten in Koekelare (nr. 10-14-15-16-17-20-22-23-25-26-27-28-29)
Waterlopen in Koekelare (nr. 29-32-34-37)
Herbergen in Koekelare (nr. 40-41-42-45-46-47-49-50-52)
vorm: map
periode: 1948

e

Kooklare Noene, jg. 4.
Herbergen in Koekelare (nr. 2-3-4-5-6-7-8-10)
Bossen in Koekelare (nr. 12-13-16-17-18-19-24)
Meerschen in Koekelare (nr. 26-27-28)
Stukken land in Koekelare (nr. 29-30-31-33-34-35-36-38-39-40-41-42-43-45-46-47-48-49-51-52)
vorm: map
periode: 1949

f

Kooklare Noene, jg. 5.
Stukken land in Koekelare (nr. 4-6-7-8-9-10-11-15-16-17-18-21-22-23-25-26-29-31-32-34-35-37-3842-45-47).
vorm: map
periode: 1950

g

Kooklare Noene, jg. 6.
Stukken land in Koekelare (nr. 15-22-23-24-28-29-30-31)
vorm: map
periode: 1951

h

Kooklare Noene, jg. 7.
Pastoors van Koekelare (nr. 5-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-25-26-27-30-33-34-35-38-39-4045-46)
Klokken in Koekelare (nr. 19-20-21)
vorm: map
periode: 1952
7/05/2022

187

2/

i

Kooklare Noene, jg. 8.
Kapel van Zuudhove (nr. 17)
Pastoors van Koekelare (nr. 1-3²-4²-9-13-18-23-25-26-27-31)
Klokken in Koekelare (nr. 34-36-40-44-50-53)
vorm: map
periode: 1953
opmerking: 3² 4² = door verkeerde druk komt nr. 3 2x voor; nr. 4  nr. 3

j

Kooklare Noene, jg. 9.
Klokken in Koekelare (nr. 1-3-18)
Pastoors van Koekelare (nr. 6-7-10-14-18-21-23-25-27-31-32-40)
Mariakapelletjes in Koekelare (nr. 41-42-47-50-52)
vorm: map
periode: 1954

k

Kooklare Noene, jg.10.
Mariakapelletjes in Koekelare (nr. 4-6-7-10-11-16) nr. 16 Bij de lindeboom van Emiel Stellamans
De pest in Koekelare (nr. 20-21)
Bergen of heuvels in Koekelare (nr. 22-30)
Wallen en moten in Koekelare (nr. 31-34)
Putten in Koekelare (nr. 38)
Molens in Koekelare (nr. 42-45-46-51)
vorm: map
periode: 1955

a

Kooklare Noene, jg. 11.
Molens in Koekelare (nr. 4-6-8-9-10-15-16-19-24-25)
Priesters en kloosterlingen geboren in Koekelare (nr. 32-37-38-42-50-51)
vorm: map
periode: 1956

b

Kooklare Noene, jg. 12.
Priesters en kloosterlingen geboren in Koekelare (nr. 7-14-19-25-29-30-33-38)
vorm: map
periode: 1957

c

Kooklare Noene, jg.13.
Geschiedenis van Koekelare (nr. 2-4-6-8-10-12-15-17-20-22-24-26-29-31-35-38-40-42-44-48-50-52)
vorm: map
periode: 1958

d

Kooklare Noene, jg. 14.
Geschiedenis van Koekelare (nr. 6-8-10-14-16-18-20-34-36-37)
vorm: map
periode: 1959

e

Kooklare Noene, jg.15.
Geschiedenis van Koekelare (nr. 12-13-19)
vorm: map
periode: 1960

f

Kooklare Noene, jg. 16.
vorm: map

periode: 1961

Kooklare Noene, jg. 17.
vorm: map

periode: 1962

Kooklare Noene, jg. 18.
vorm: map

periode: 1963

Kooklare Noene, jg. 19.
vorm: map

periode: 1964

g

3/

a

b

c

Kooklare Noene, jg. 20.
vorm: map
periode: 1965
opmerking: nr 27 ontbreekt = vakantienummer

d

Kooklare Noene, jg. 21.
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e

f

g

4/

periode: 1966

Kooklare Noene, jg. 22.
vorm: map

periode: 1967

Kooklare Noene, jg. 23.
vorm: map

periode: 1968

Kooklare Noene, jg. 24
vorm: map

periode: 1969

a

Kooklare Noene, jg. 25.
vorm: map
periode: 1970
opmerking: in nr. 1 reglement over het plaatsen van berichten en advertenties in het blad.

b

Kooklare Noene, jg. 26.
vorm: map
opmerking: 2 X nr. 47

periode: 1971

c

Kooklare Noene, jg. 27.
vorm: map
periode: 1972
opmerking: week 02-08/01/1972 draagt nr. 49 en datum 30/12/1971; geen nr. voor 23-28/07; 13-19/08
en 20-26/08, wellicht vakantienummers.

d

Kooklare Noene, jg. 28.
vorm: map
periode: 1973
opmerking: foutieve nummering: nr. 8 = nr. 6; nr. 7 = jaartal 1972 i.p.v. 1973.

e

Kooklare Noene, jg. 29.
vorm: map

periode: 1974

Kooklare Noene, jg. 30.
vorm: map

periode: 1975

f

5/

vorm: map

g

Kooklare Noene, jg. 31.
vorm: map
periode: 1976
opmerking: foutieve nummering: 2 x nr. 6 en geen nummers 10 en 11.

h

Kooklare Noene, jg. 32.
vorm: map
periode: 1977
opmerking: foutieve nummering van week 02-08/01 nr. 51 en 30-12-1976.

a

Kooklare Noene, jg.33.
vorm: map
periode: 1978
opmerking: 46 nummers – afleveringen zijn niet genummerd.

b

Kooklare Noene, jg. 34.
vorm: map
periode: 1979
opmerking: 49 nummers, maar afleveringen zijn niet genummerd.

c

Kooklare Noene, jg. 35.
vorm: map
periode: 1980
opmerking: 48 nummers maar afleveringen zijn niet genummerd.

d

Kooklare Noene, jg. 36.
vorm: map
periode: 1981
opmerking: zetfout in week 04-01-1981 → 1980; 46 nummers maar afleveringen zijn niet genummerd.

e

Kooklare Noene, jg. 37.
vorm: map
opmerking: 47 nummers

periode: 1982
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f

Kooklare Noene, jg. 39.
vorm: map
periode: 1984
opmerking: tekort 7 nummers (week 12-19/02; 04-11/03; 29-06/05; 12-19/08 (vakantie); 09-16/09; 2330/12; 31-05/01/1985.

h

Kooklare Noene, jg. 40.
vorm: map
periode: 1985
opmerking: tekort 2 nummers ( 03-10/03 ; 01-08/12).

i

Kooklare Noene, jg. 41.
vorm: map

periode: 1986

Kooklare Noene, jg. 42.
vorm: map

periode: 1987

Kooklare Noene, jg. 43.
vorm: map

periode: 1988

Kooklare Noene, jg. 44.
vorm: map

periode: 1989

Kooklare Noene, jg. 45.
vorm: map

periode: 1990

Kooklare Noene, jg 46.
vorm: map

periode: 1991

Kooklare Noene, jg. 47.
vorm: map

periode: 1992

Kooklare Noene, jg. 48.
vorm: map

periode: 1993

Kooklare Noene, jg. 49.
vorm: map

periode: 1994

Kooklare Noene, jg. 50.
vorm: map

periode: 1995

Kooklare Noene, jg. 51.
vorm: map

periode: 1996

Kooklare Noene, jg 52.
vorm: map

periode: 1997

Kooklare Noene, jg. 53.
vorm: map

periode: 1998

Kooklare Noene, jg. 54.
vorm: map

periode: 1999

Kooklare Noene, jg. 55.
vorm: map

periode: 2000

Kooklare Noene, jg. 56.
vorm: map

periode: 2001

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

7/

periode: 1983

g

j

6/

Kooklare Noene, jg. 38.
vorm: map
opmerking: 47 nummers

a

b

c

d

e

Kooklare Noene, jg. 57.
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f

g

h

8/

a

b

c

9/

vorm: map

periode: 2002

Kooklare Noene, jg. 58.
vorm: map

periode: 2003

Kooklare Noene, jg. 59.
vorm: map

periode: 2004

Kooklare Noene, jg. 60.
vorm : map

periode : 2005

Kooklare Noene, jg. 61.
vorm: pak

periode : 2006

Kooklare Noene, jg. 62.
vorm: pak

periode : 2007

Kooklare Noene, jg. 63.
vorm: pak

periode : 2008

d

Kooklare Noene, jg. 64.
vorm : pak
periode : 2009
opmerking : nr. 1 tot 38 Kooklare Noene; nr. 39 tot 53 KERK & LEVEN Koekelare, jg. 70.

e

KERK & LEVEN

f

Kerk & Leven Koekelare, jg.72.
vorm : pak

Koekelare, jg. 71.
vorm : pak
periode : 2010
opmerking : nr. 14 en 15 ontbreken; vervolg van de reeks zie 14E-01K/ 19

periode : 2011

a

Lijsten met 46 kopers van ‘zwart goed’en met nog te verkopen percelen in Koekelare, opgesteld door
pastoor I. Ampe; kladversie van een bede aan Willem I, koning der Nederlanden, tot restitutie van de
verkochte percelen (opgesteld door P. Mergaert, notaris); afschriften van briefwisseling met de ‘sousintendant’ en de districtcommissaris (orginele brieven in RAB, Frans Fonds 623-2155); geschreven
aanplakbiljet met de te koop aangeboden percelen.
vorm: schrift
periode: 1799 - ca. 1860

b

Biografische aantekeningen en bijhorende documenten over de clerus van Koekelare.
vorm: 10 schriften
periode: 1935-1950

c

Aantekeningen van pastoor H. De Gryse over kosters, kerkmeesters, zwitsers (suisses, roedragers,
kerkbaljuws) verbonden aan de Sint-Martinusparochie in Koekelare.
vorm: 5 schriften
periode: 1940-1950
opmerking: notities gebruikt door H. De Gryse voor zijn bijdragen in Kooklare Noene (jg. 1-15), zie
ook 14E-01K, 1b-2e.

d

Transcripties van Cohier van binnecosten 1724 en 1736 van de Sint-Martinusparochie in Koekelare
door pastoor H. De Gryse.
vorm: schrift
periode: 1940-1950

e

Aantekeningen over processiewegen en de organisatie van processies in Koekelare door pastoor H. De
Gryse.
vorm: map
periode: 1940-1968

f

Aantekeningen van pastoor H. De Gryse over het uitdelen van ‘cruudecoucken’ met Pasen door de
parochie vanuit leggers (1522, 1659) en kerkrekeningen.
vorm: schrift
periode: 1940-1950

g

Notities van Hector De Gryse, pastoor in Koekelare
1. Register met artikelen ontleend aan diverse tijdschriften als documentatie voor zijn preken
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en 41 catechismuslessen; eerste deel alfabetisch en het tweede chronologisch (kerkelijk
jaar) geordend; afgesloten met varia.
2. Meisjes in het huishouden: 5 toneeltaferelen voor meisjes.
vorm: twee schriften en losse blaadjes
periode: 1932-1950 (?)

h

Aantekeningen uit de parochieregisters van Koekelare door pastoor H. De Gryse.
vorm: schrift
periode: 1932-1950 (?)

i

Kadasterplan (sectie B, nr. 1070) van een perceel land, voorheen toebehorend aan de confrerie van
Onze-Lieve-Vrouw (Sint-Martinus, Koekelare), groot 14 a 70 ca (volgens vroegere eigendomstitel 1
lijn
groot) tussen de Oude Bruggeweg en de Moerewegel, gelegen tussen percelen van van Outrive
d’Ydewalle en de hofstede, gepacht door Karel Boddez-Luypaert.
vorm : 1 stuk
periode : 1862

j

Briefwisseling van onderpastoor E. De Zutter met benedictijn Audomarus (Maredsous) over de bouwgeschiedenis van de Sint-Martinuskerk in Koekelare.
vorm : 3 stukken
periode : 1912
opmerking : met knipsel uit De Torhoutsche Bode met artikel van De Zutter over hetzelfde onderwerp.

k

Bundel rekeningen en bestek voor de aanpassing van de onderpastorie naast de zaal Molenhoek.
vorm : 6 stukken
periode : 1905

l

Overeenkomst tussen eigenares douairière Honorine Breydel-Debrock (Brugge), pachter Charles-Louis
Pollentier (pachter), August D’hoedt (gebruiker) en pastoor Aloïs Van Coillie (begunstigde) om de
percelen
sectie B nrs. 1281b en 1282a gelegen in de Moerestraat tegen een vergoeding te laten gebruiken door
de
parochie voor een lagere school en onderpastorie.
vorm : 2 stukken
periode : 1892

m

Bidprenten over de instelling van het Genootschap tot uitroeijng der Godslastering en Verwensching
en de Gedenkenis van den Jubilé, gevierd t.g.v. Gedurige Aenbidding.
vorm : 2 stukken
periode : 1858-1865

n

Tekening in Oost-Indische inkt van de voor- en noordzijde van de Sint-Martinuskerk in Koekelare
(uitzicht 1566-1878) op kalkpapier; tekening van dezelfde kerk naar het werk van S. Vermote (1814)
en tekening van de frontgevel in 1978 door landmeter Marc Ameye (Izegem) met vermelding van
diverse hoogtes.
vorm : 3 stukken
periode : ? - 1978

o

Lijst met referenties naar de parochie Koekelare in de Acta Episcopata (31/01/1760 – 25/05/1784),
wellicht opgesteld door pastoor H. Degryse.
vorm : 1 stuk
periode : vermoedelijk ca. 1940

p

Visitaties aan de Sint-Martinusparochie in Koekelare door deken P. de Palude, de bisschoppen van
Brugge Antoon Triest, Servaas de Quinckere en Hendrik van Susteren.
vorm : map
periode : 1572-1719
opmerking : kopieën uit RAB.

q

Bundel brieven in verband met de Roepingsdag 2 juli 1961 van clerici afkomstig uit Koekelare (+
model Roepingsdag Moorslede 1960).
vorm: pak
periode: 1960-1961

r

Pastoor Michiel Vancouter te Koekelare (1780-1808): beschrijving door Tr. Dereeper in het
‘Heemkundig tijdschrift voor het Houtland’, jg. 13, nr. 3.
vorm: 1 stuk
periode: 1780-1808

s

Religieus gedicht van pastoor Hector De Gryse (emeritus); met adressen van kanunnik Paul François
en priester Jacques François op een huwelijksaankondiging van Elisabeth Decleer en Hugo Vanhooren.
vorm: 1 stuk
periode: 1963
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opmerking: gift van Christel D’Haene.
10/

11/

a

Kostersblad, jg. 1 & 2.
vorm: ingebonden volume

periode: 1931-1933

b

M. English, Handboek voor kosters, Brugge, 1927 (uitgave der kosterschool in Torhout).

c

Koekelare aan het Heilig Hart – zondag 3 juli 1955, programma van toewijding.
vorm: brochure
periode: 1955

d

Informatieblad over missie- en ontwikkelingshulp van de St.-Martinusparochie te Koekelare,
tweemaandelijks tijdschrift ; redactie Jozef Defoort, oud-schoolhoofd.
vorm: map
periode: 1971-1978

a

1.

Verzameling documenten, bijeengebracht door Isidoor Ampe, pastoor in Koekelare, en
Emiel Calmeyn, kapelaan in Moere, en overgeschreven door Hector De Gryse, pastoor in
Koekelare, over en van Pieter Aernoudt (1811-1865), o.m. 46 brieven. Met Collection de
précis historiques, jg. 15 (1860), 341e aflevering, nr. 5, waarin jezuïet P. De Smet een
bijdrage over P. Aernoudt schreef; bidprentje van P. Aernoudt Invocations of st. Ignatius;
notities van Hector De Gryse; met inliggend interview Seys in Burgerwelzijn 28/04/1962.

vorm: ingebonden schrift, losse blaadjes en notitieboekje
periode: 1811-1950
opmerkingen:
2. RAB, Gemeentelijk archief Koekelare. Processen, paspoorten enz. 1831-39 f°127v en 128
r
. Nr. 287 P.5. Aernoudt 10 september 1835; bewijs van goed zedelijk gedrag en van
voldoende geldmiddelen om naar Amerika te reizen.
3. Rond den Heerd, 1866, p. 313: artikel over P. Aernoudt door jezuïet Dejonghe.
4. Publicatie: R. Seys, De apostel van het Heilig Hart (P.J. Aernoudt s.j.), Koekelare, 1962.
5. Zie Beeldbank.
b

P.J. Aernoudt, De navolging van het H. Hart, Gent, 18712 (exemplaar uit het Sint-Vincentiusklooster in
Koekelare, met 6 bidprentjes).

c

Gedrukte brief van P.J. Aernoudt aan P. de P… (2 exemplaren) en P. de Pypere.
vorm: 3 stukken
periode: 1836

d

21 brieven van Pieter Aernoudt aan zijn ouders, familieleden en clerici (De Geetere, De Pypere) en een
beknopte geschiedenis van het graafschap Vlaanderen (opgesteld door een Tieltse pater recollet);
anonieme, Franse tekst over de stichting van New York/Nieuw Amsterdam.
vorm: map
periode: 1833-1856

e

Manuscript van Carolus Aernoudt met herinneringen aan zijn broer Pieter, geannoteerd door Isidoor
Ampe, pastoor in Koekelare, met een bewijs dat Pieter Aernoudt lid was van de congregatie van de
heilige Maagd in Tielt; achteraan overgeschreven een brief van Pieter Aernoudt (1835) aan Boutens,
onderpastoor in Eernegem; als kaft een krant van 1867.
vorm: schriftkatern
periode: 1866-1867

f

Brieven aan Isidoor Ampe, pastoor in Koekelare, over Pieter Aernoudt en getuigenissen van
familieleden van P. Aernoudt, en persoonlijke notities van Ampe.
vorm: zeven stukken
periode: 1866-1867

g

Geloften die Pieter Aernoudt aflegde en bewaarde in een bronzen borstkruis (vertaald en
overgeschreven door Isidoor Ampe).
vorm: notitieboekje
periode: 1867

h

Beknopte biografieën van P. J. Aernoudt:
1. handgeschreven door jezuïet H.P. Vanderspeeten (40 p.),
2. gedrukt als inleiding op de Franse uitgave van De Navolging, Parijs, 1874, 14 p. door H.P.
Vanderspeeten,
3. gedrukt als inleiding op de Latijnse uitgave van De Navolging, Doornik, 1872, 12 p.
4. gedrukt als inleiding op de Duitse uitgave van De Navolging, Paderborn, 1907, 9 p., door
vertaler-jezuïet P. Dosenbach,
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5.

gedrukt als inleiding op de Nederlandse uitgave (?), door jezuïet Hillegeer met een
geschreven lijstje Franse termen vertaald in het Nederlands.
vorm: 5 katernen
periode: 1872-1907
opmerking : kladbrief van T. Dereeper aan overste van de Belgische jezuïetenorde.

12/

13/

i

10 brieven aan Emiel Calmeyn, kapelaan in Moere, over het leven en het werk van Pieter Aernoudt.
vorm: map
periode: 1900-1902

j

Brieven van de ‘Noordbelgische Provincie van de Sociëteit van Jezus’ met T. Dereeper. Met
transcripties uit RAB en GAK: briefwisseling 1857-1859, door T. Dereeper.
vorm: zeven stukken
periode: 1943-1965

k

Aantekeningen van Hector De Gryse over documenten van Pieter Aernoudt als voorbereiding op een
verslagboek; uitvoerige stamboomgegevens van de familie Aernoudt en Vandevelde (moeder van P.
Aernoudt) en een biografie van Pieter Aernoudt door P. Allossery.
vorm: twee schriften
periode: 1932-1950

l

Financieel verslag, met bewijsstukken, over nieuwjaarsrecepties van de parochie Sint-Martinus
Koekelare.
vorm: map
periode: 1976-1988

m

Bundel documenten betreffende Hendrik Blieck, pastoor in Koekelare, en zijn broer Frans Blieck,
dichter en taalflamingant.
vorm : map
periode : 1838-1980
opmerking : publicatie STOC Wervik, Verslagen en Mededelingen 1980; zie ook FRS.

n

Artikelen over Pieter Aernoudt:
a) ‘P.J. Aernoudt, s.j. (1811-1865), schrijver van “De navolging van het H. Hart”, door jezuïet
P. Ronse in Bode van het Heilig Hart, 1942, p. 426-429.
b) ‘Pater Aernoudt van Moere’, anoniem maar wellicht door Lodewijk De Jonghe, superior van
de
jezuïeten in Brugge, in Rond den Heerd, jg. 1 (1866), p. 313-315.
vorm: 2 stukken
periode: 1866-1942
opmerking: kopiën

o

Levensschets van Pieter Aernoudt, onvolledig (tot ca. 1840) en zonder titel, door Louis Vanheule, 138
genummerde bladzijden, waarvan 53 (1,2,3,4) en p. 84 = 84-85.
vorm: pak
periode: ca. 1960
opmerking: kopie van een getypte versie (op doorslagpapier) uit Archives of the Society of Jesus in
Flanders, nr. 16.588. Een gelijkvormige kopie in Kadoc / Documenten i.v.m. P.J. Aernoudt, nr. 2;
deze kopie is door L. Vanheule verbeterd (geschreven aanvullingen).

p

Vijf getypte brieven van pater Pieter Aernoudt, telkens verstuurd vanuit Cincinnati (Ohio, USA).
vorm: 5 stukken
periode: 1858-1864
opmerking: kopiën uit Archief van de Jezuïeten in Vlaanderen.

a

Stokregister deel 1(aantekeningen overwegend van I. Ampe, pastoor Sint-Martinusparochie
Koekelare).
vorm: pak
periode: 1856-1911
opmerking: kopie

b

Stokregister deel 2
vorm: pak
periode: 1856-1880
opmerking: originele katern met een deel van het manuscript waarin pastoor Ampe een beschrijving
van Koekelare omstreeks 1866 geeft.

c

Stokregister deel 3(aantekeningen van pastoor H. De Gryse)
vorm: pak
periode: 1938-1950
opmerking: kopie

a

Lijsten met verpachte kerkgoederen, brieven aan eigenaars en aan paus Gregorius XVI, pachtcontracten
en notities van pastoor I. Ampe over eigendomsrechten van de kerkfabriek Sint-Martinus Koekelare.
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vorm: pak

periode 1767- 1860

b

Memoriale van het bisdom Brugge met de opsomming van alle clerici die verbannen werden of
gevangen gezet tijdens de Franse bezetting.
vorm: genaaide katern
periode: 1800

c

Aanstellingen van raadsleden der kerkfabriek van de Sint-Martinusparochie Koekelare.
vorm: 2 stukken
periode: 1802-1823

d

Pachtovereenkomst aangaande de kerkstoelen in de Sint-Martinusparochie Koekelare.
vorm: map
periode: 1803-1856

e

Verslagen van de kerkfabriek Sint-Martinusparochie Koekelare over een bomenverkoop.
vorm: twee stukken
periode: 1835-1836

f

Verslag kerkfabriek Sint-Martinusparochie Koekelare over herstelwerken in de kerk.
vorm: één stuk
periode: 1838

g

Overeenkomst tussen de kerkfabriek Sint-Martinus Koekelare en orgelbouwer Maximilien Van
Peteghem in zake de plaatsing van een nieuw orgel in de Sint-Martinuskerk.
vorm: één stuk
periode : 1843

h

Verslag kerkfabriek Sint-Martinusparochie Koekelare over fundaties.
vorm: één stuk
periode: 1850

i

Notities en kladbrieven van pastoor I. Ampe inzake de geschiedenis van Koekelare.
vorm: 4 stukken
periode: 1858

j

Begroting pleisterwerken in de pastorie van de Sint-Martinusparochie Koekelare.
vorm: 2 stukken
periode: 1865

k

Lening uitgeschreven door de kerkfabriek Sint-Martinus Koekelare voor de vergroting van de kerk
(model obligatie, lijst intekenaars, tabel met aflossingen, rekeningen en kladbrieven).
vorm: map
periode:1876-1913

l

Dossier over de vergroting van de Sint-Martinuskerk Koekelare.
vorm: pak
periode: 1876-1882

m

Notities over de verzekering van de parochiekerk Sint-Martinus Koekelare.
vorm: één stuk
periode: 1877

n

Overeenkomst tussen de kerkfabriek Sint-Martinus Koekelare en klokkengieter S. Vanaerschoot uit
Leuven over het hergieten van de middenklok.
vorm: één stuk
periode: 1889
opmerking: met ceremonie van een klokwijding.

o

Documenten in verband met het plaatsen van een bliksemafleider op de Sint-Martinuskerk Koekelare.
vorm: 4 stukken
periode: 1884-1885

p

Documenten in verband met het plaatsen van een nieuw orgel en een dokzaal in de Sint-Martinuskerk.
vorm: map
periode: 1885-1886

q

Dossier over het bouwen van een toren aan de Sint-Martinuskerk Koekelare.
vorm: map
periode: 1905-1911

r

Bundel genummerde (1-171) verslagen, brieven, facturen, akten … van de kerkfabriek Sint-Martinus
Koekelare, vooral met betrekking tot de afbraak en de verbouwing van de parochiekerk, de vorming
van de parochies Edewalle en De Mokker, de kerkhoven, de samenstelling van de kerkfabriek. Visie
van pastoor Lootens over het stichten van parochie de Mokker (1921)
vorm: pak
periode:1830-1932
opmerking : lias gebundeld door pastoor H. De Gryse; kopiën uit BAB
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s

Dossier inzake betwistingen over kerkhofgrond in Koekelare; verzameld door pastoor Hector Degryse.
vorm: pak
periode: 1878-1921

t

Vertrouwelijke brief van pastoor L. Lootens aan vicaris-generaal Deschrevel betreffende de grenzen
van de parochie De Mokker met Leke en Vladslo.
vorm : 1 stuk
periode : 1921

u

Bundel documenten betreffende de Sint-Martinusparochie Koekelare van pastoors De Meester,
Verstraete, Van Vooren, en onderpastoors Driesens, Vanthuyne, Loyson, Van Belleghem.
vorm : map
periode : 1952-1990
opmerking: met Contactblad van de associatio sacerdotum emeritorum, jg. 27, nr. 4 (1997): Jos
Verstraetenummer met artikel van Raf Seys.
bijgevoegd: aanstelling van Robert Driesens tot pastoor-deken te Wervik; aanstelling van Gustaaf
Vanthuyne tot pastoor te Esen-Diksmuide.

v

Feestredes gehouden door Hilaire Debaets, Maurice Vanhegen en burgemeester Gaby Vandercruyssen
ter gelegenheid van het 40-jarig priesterjubileum van pastoor Valeer Van Vooren.
vorm : 3 stukken
periode : 1990

a

Plan en begroting van een nieuwe begraafplaats in Koekelare op de ‘negengemeten’ van Arenberg.
vorm: 2stukken
periode: 1917

b

Uittreksels uit het Stokregister, pachtcontracten en losse stukken.
vorm: map
periode: 1835-1858

c

Begrafenisregister van de Sint-Martinuspaochie Koekelare.
vorm: ingebonden register
periode: 1941-1950

d

Liber memorialis van de Sint-Martinusparochie Koekelare; in een tweede deel diverse documenten van
pastoor Isidoor Ampe ( herstel jaargetijde Cornelis Reijfin ; tarieven van de kerkdiensten met diocesane
richtlijnen uit 1880 en 1930, een vergelijkende staat inzake jaarvergoedingen; transcripties van brieven
van pater Pieter Aernoudt 1830-1866; biechtbriefje).
vorm : pak
periode: 1899-1952 en 1830-1866
opmerking: kopie

e

Bundel documenten (brief van pastoor I.Ampe aan de bisschop inzake mistarieven; programma bij het
bezoek van de bisschop (kopie); inhuldigingsprogramma voor de pastoors Gryspeerdt en Goethals met
het feestmenu; wijdingsdiploma van het zijaltaar ter ere van Sint-Jozef en de heilige Maagd; diverse
bidprenten; uitnodiging tot een Mariale Tentoonstelling ; uitnodiging tot de vormselplechtigheid;
beschrijving der feestelijke gedachtenis van d’onbevlekte ontvangenis van d’allerheiligste maegd
Maria, plechtelijk gevierd in de parochie van Couckelaere den 6 mei 1855 (tekst in kopie I. Ampe).
vorm: map
periode: 1855-1964

f

Notities van pastoor Hector Degryse in verband met verkiezingen.
vorm: losse bladen (11)
periode: 1936-1946
opmerking: kopie

g

Doopregister van de Sint-Martinusparochie Koekelare.
vorm: pak
periode: 1809-1900
opmerking: kopie

h

Ledenlijsten Strada; losse blaadjes met omhalingscijfers en een lijst met lectoren voor het epistel;
lijsten per straat van de bewoners met hun leeftijd en het eventuele aantal kinderen. Strada,
contactblad, nr. 3 (1963).
vorm: schrift en lijstenbundel
periode: 1959-1968
opmerking: zie ook lijst parochiale groeperingen 14E-01K/14j

i

Notities met cijfergegevens over parochiale activiteiten van leden bij christelijke organisaties, 12 lijsten
van deelnemers aan de geloofsgesprekken voor volwassenen en 3 voor adolescenten; twee blaadjes
over het leerlingenaantal in de lokale rijksschool; een relikwie van broeder Isidoor.
vorm: schrift
periode: 1957-1970
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j

Lijsten met bestuursleden van de christelijke organisaties in de Sint-Martinusparochie Koekelare, de
vermelding van hun regelmatige bijeenkomsten en een lijst met zieken.
vorm: schrift
periode: 1968

k

Uitnodiging tot de viering van 25 jaar kapel ‘O.-L.-Vrouw, hulp der christenen’ in de Moerestraat.
vorm: 1 stuk
periode: 1982

l

Rouwgedachtenis uitgegeven door 'Vrouwen der H. Familie' voor hun 13 gesneuvelde zonen met een
uitvoerig rouwgedicht, opgesteld door onderpastoor Emiel Dezutter. Twee leerdichten voor ‘De
Vrouwen der H. Familie’, gedrukt door Roseeuw (juni) en B. Inghelbrecht (juli) en een patriottisch
leerdicht gedrukt door B. Inghelbrecht (Emiel Dezutter).
vorm: 4 stukken
periode: 1918

m

Lastenboek voor de verbouwing van het achterste deel van de Sint-Martinuskerk in Koekelare.
vorm : map
periode : 1907
opmerking : kopie; zie bij kaarten : schetsen van de houten interieurelementen.

a

Ledenlijsten van de congregatie Heilige Familie der Vrouwen en hun jaarlijkse contributie; in het
register, geordend per straat, staan ook de leden en hun contributies voor de Sint-Pieterspenning, de
Heilig Hartbond, het Genootschap van de heilige Gerardus; in een tweede register lijsten op losse
bladen en een briefkaart van de afdeling Heilige Familie der Vrouwen in Roeselare met
organisatorische uitleg; in een derde register de contributies van de Heilig Hartbond, het Genootschap
van de heilige Gerardus en de Sint-Pieterspenning; achteraan de jaarlijkse opbrengst; een schrift met
een 'wegwijzer der wijken ' met de vermelding van alle gezinnen en hun samenstelling en aan de
ommezijde de leden en opbrengst voor de Sint-Pieterspenning, de Heilig Hartbond en het Genootschap
van de heilige Gerardus.
vorm: drie registers en één schrift
periode: 1923-1962

b

Documenten voor de aanstelling van onderpastoor Gustaaf Vanthuyne tot godsdienstleraar aan de
gemeentelijke jongensschool in Alveringem; kantonnale examenvragen en lesvoorbereidingen.
vorm: map
periode: 1963-1968

c

Verslagboek met verzekeringspolis over de speelpleinwerking op het domein Zuudhove in Koekelare.
vorm: schrift
periode: 1958-1967

d

Steekkaarten met het elektriciteitsverbruik en de verschuldigde sommen voor de klokken, het orgel, het
kerkgebouw en de kapelanie (Baeckelandt) van de Sint-Martinusparochie.
vorm: 4 stukken
periode: 1954

e

Dossier over de uitbreiding van de schoolgebouwen Sint-Martinus met een parochiale bibliotheek
(plannen, lastenboek van architect R. Dedeyne/Torhout, aanbestedingen en rekeningen,
bouwvergunning en bestek).
vorm: pak
periode: 1971-1976
opmerking: uitnodiging tot de fancy-fair in de Openluchtklas Zuudhove van het SintMaartensspeelplein.

f

Brandpolis voor de pastorie Sint-Martinus Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1873

g

Akte en minuut over een herziene machtiging door de koning om de Sint-Martinuskerk in Koekelare te
vergroten.
vorm: 2 stukken
periode: 1876-1876

h

Tekst over de betekenis van een kerkwijding opgesteld door pastoor L. Lootens, heruitgegeven naar
aanleiding van de wijding van de Sint-Martinuskerk Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1900-1912
opmerking: kopie

i

Akte verleden voor notaris Louis Masureel aangaande de gift van een perceel grond door gravin Julia
Hunyady, douairière Arenberg, bestemd tot uitbreiding van het kerhof.
vorm: 1 stuk
periode: 1917
opmerking: doorslag van de akte.
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j

De Vlaamsche Vrouw-Couckelaere Juni 1918. De Vrouwen der H. Familie aan hare medezusters in
bedrukte tijden (gedrukt bij Roseeuw).
vorm: 1 stuk
periode: 1918

k

Documenten over de Bond van het Heilig Hart (o.m. brochure over Gouwdag Brugge).
vorm: 3 stukken
periode: 1926-?

l

Programma voor de aanstelling van Hector De Gryse tot pastoor van de Sint-Martinusparochie.
vorm: 1 stuk
periode: 1933

m

Collectie fotocopies van documenten uit BAB F200
- Drie documenten over een “oculaire inspectie” en opmeting door een landmeter van de begraafplaats
om de parochiekerk op Sint-Petrus en Paulus; met toelating van de bisschop tot verruiming van de
toegangsweg. 1620 (cf. TANGHE G. 1858, Leven van de H. Martinus, bisschop van Tours en patroon
van Couckelaere gevolgd door een beschrijving van de parochie, Brugge,1858, p. 93)
- Goedkeuring door de schepenen van het Land vande Vrijen tot het aanvaarden van een gift van 112
pond 10 schelling grooten vanwege wijlen Jovr Anna du Hem, douairière van Loonis de Gheldere aan
de kerk- en dismeesters van Koekelare, waarvoor kerkmeester Gillis Vergauwe een namptissement
aangaat, geregeld door procureur Pieter De Moen 1/2/1690.
- Latijnse brief, wellicht van een Koekelaarse clericus aan een bisschoppelijke secretaris, over een
erfenis van een 80-jarige zakenman, waarvan 300 frank voor de armen bestemd is maar waarbij de
erfgenamen alles inpikken. 16/9/1841
- Brief aan pastoor Jacob Pierson inzake het aanmoedigen van het rozenkransgebed en het inrichten van
een rozenkranskapel (zijaltaar?) en de samenwerking met Diksmuide. 22/8/1626
- Brief van onderpastoor J. Dejonckheere aan de bisschop na een bezinningsweek tijdens de eerste
week van februari 1877, gebracht door paters franciscanen, succesvol bijgewoond en vele biechten,
vooral door leden van de Xaveriusconferentie. 15/2/1877

16/

a

Documenten in verband met de Sint-Martinusparochie Koekelare: uitnodigingen, conferentie SintVincentius à Paulo, acties tijdens de vasten, Damiaanactie, Lourdesvrienden, infofolders over alle
parochies op Koekelaars grondgebied, opvoeringen, ontploffing in de pastorie, missie, geloofsdagen,
fondsenwerving, regeling voor lectoren, levensschets van Sint-Martinus, Oostpriesterhulp en
Bouworde, Vredeseilanden van pater Pire, inwijding Zuudhovecentrum, inhuldiging en afscheid van
clerici, dossier Kerk van de Maand – september 1993; optreden koor SOLIED met “Cantate voor
Andes” o.l.v. Carlos Desoete in Zuudhove t.v.v. Broederlijk Delen; (vermelde figuren: Jozef D’hoore,
Hendrik-Maria De Meester, pater Mestdagh, Staf Vanthuyne, Triphon Dereeper, Euphrasie Kyndt,
Julien en Rachel Devreker, René Rotsaert, Richard Costenoble, Joris De Jaeger).
vorm: map
periode: 1947-2004
opmerking: zie ook collectie affiches.

b

Uitnodigingen en verslagen van de Parochieraad Sint-Martinus Koekelare over bouwplannen ten
voordele van lokale vrije scholen.
vorm: 7 stukken
periode: 1975

c

Grensbeschrijving tussen de parochies Sint-Martinus Koekelare en de parochie Moere.
vorm: 1 stuk
periode: 1952 (?)

d

Uitnodiging tot activiteiten van het zangkoor van de Sint-Martinusparochie Koekelare.
vorm: 8 stukken
periode: 1970(?)-1985

e

Uitnodigingen tot activiteiten van de Missienaaikring Koekelare (met lijst bestuursleden).
vorm: map
periode: 1968-2020
opmerking: stichtingsjaar Missienaaikring 1925

f

Bundel gedateerde en nietgedateerde gebedsteksten naar aanleiding van rouwdiensten, huwelijks-,
jubilea-, biecht- en vormselvieringen, eerste en plechtige communie, bij feesten van Lichtmis,
Aswoensdag, Pasen, Kerstmis; voor de vasten, het jaarthema, de vespers, de start parochiejaar, de kerk
van de maand.
Betrokken personen: chirojongen Wim?, Femke Christiaen, Kristof Vanparijs, Michel Vanduyfhuys en
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Marguerite Truyaert, Oscar Rabaey en Maria Becue, Valere Van Vooren, Georges Willaert en Maria
Dewitte, Marie-Christine en Antoon ?, Hadelyn Devlieger, Frans Vanoost en Martha Vandecasteele,
Christa Vandekerckhove en Luc Deconinck, Maurice Deforche en Henriette Bevernaegie, Ward ?,
Veronique en Thomas ?, Joris Monteyne en Hilda Jonckheere, 65-jarigen in 1993, August Vanparys,
Nera Decru, Evarist Costenoble, Karel Proot, Angela Wylleman, N. Vandecasteele en E. Sioen,
Godelieve Vanwelsenaers, Kamiel Devisscher (1897-1980), Alexander ? (1980), familie Maria SeysDecleer, Anja Brodeoux en Jan Heus (1990), Roger Staelens (+24.03.2012), Kerstmis 2010 (Het licht
van het Kind), Kerstmis 2011 (Vrede voor allen op aarde), Pasen (04.04.2010), Witte Donderdag
(05.04.2012), Pasen (08.04.2012), Gebedskaarten “Zalig Pasen” (2 st.), Gebedskaart Vaderdag 2010,
Fonkelingen (vomselwake 15.04.2012),rouwdiensten : Anita Verbiest (25.03.2006), Laura Decoster
(03.07.2009), Gaby Logghe (06.07.2009), Kristine Jongbloet (22.10.2011), Simonne Vanrenterghem
(03.11.2011), Jeanne Cattrysse (16.11.2011), Christiane Vandenbrande (05.01.2012), Lucienne
Rotsaert (10.03.2012), Daniël Cobbaut (27.10.2012); huwelijk Hadelijn en Luc (30.11.1991);
Gebedskaart Moederdag 2012; Gebedskaart Vaderdag 2012; Nationale Ziekendag 2012 (30.09.2012);
Kerstmis 2012; rouwdiensten : echtpaar Lina Devos en Stefaan Schaessens, Kristof Vanparijs, Winnie
Stragier, Alice Ludikhuyze, Femke Christiaen, Kenny Casier, Eric Lachat, Dominique Ryckewaert,
Georges Willaert, Eric Theunissen, Mieke Devreker, Roger Staelens (29.03.2012), Kerstconcert in de
kerk van De Mokker zondag 27/12/1992, aanstelling Noë Clarysse tot pastoor van Wakken 30/10/1994,
Karel Anneessens 50 jaar priester De Mokker 29/08/1999, afscheid van Raquelle Vanpeteghem
02/08/2001, Sober maal 17/03/2013: geef Molly een kans en stop de honger, Witte Donderdag 28
maart 2013, Maria Dereeper (23.09.2004), Madeleine Denys (19.02.2005), Kamiel Devisscher
(04.08.1980), Mevrouw O. Ampe – De Brabander (04.10.1980), D’Haene Lucie (19.11.2005),
Vormselwake (Sint-Martinus Koekelare, zondag 14.04.2013), Uitvaartdienst dokter Etienne Proot
(24/07/1981), Nationale Ziekendag Koekelare-Bovekerke (13/10/2013), Marcel Depreitere
(08/06/2004), Kerstmis 2013, Aswoensdag (05/03/2014), Dimitri Bruneel (03/08/2013), Julia D’Haene
(15/02/2014), Frans Dewilde (Sint-Michielskerk Ichtegem, 08/02/2014), Sober maal 06/04/2014:
kinderen van Kisaro, Triphon Dereeper (13/05/2014); Kerstviering 2014; Gouden bruiloftsfeest Els
Sioen en Norbert Vandecasteele (28/06/2015); Gouden Huwelijksjubileum van Roger David en Louise
Quartier (19/07/2015); Lieve Deprez (02/08/2015); Lucien Plaisir (+24/09/2015); Ziekenzorg
Bovekerke en Koekelare (04 en 11/10/2015); Kerstviering 25/12/2015; Nieuwjaarsreceptie
07/01/2016; Etienne Gerard (+ 28/12/1996);
Roger Pollentier (+02/02/2016); Palmzondagviering 20/03/2016; Marie-Thérèse Dewilde
(+11/03/2006; Jozef Staelens (+20/09/2011); Johny Huyghe (+18/10/2014); Dankviering E.H. Daniël
Beernaert, 55 jaar priester (10/07/2016); Gemeenschapsviering Federatie Koekelare-Ichtegem
(27/11/2016); Middernachtmis van Kerstmis, Sint-Martinuskerk Koekelare (25/12/2016); Sober Maal
(19/03/2017); Sober Maal (11/03/2018); Sober Maal (24/03/2019);
Installatie pastoor P. Iserbyt te Ichtegem (zondag 25/09/1955); Dankmis 50 jaar huwelijk van Triphon
Dereeper en Cécile Dewilde (Koekelare 20/04/1997); Dankmis gouden priester jubileum Alphons
Pickavet (Kaaskerke 23/06/1996); Cécile Dewilde (+12/11/2005); Geert Dekeyzer (+28/09/2007);
Maria Verplancke (Eernegem +03/03/2015); Willy Tibergyn (+20/09/2004); Bart Verhaeghe
(Woumen +04/10/2007); familiemis ‘Het Ampe vuur’ (zondag 9 juli 2017); Samana BovekerkeKoekelare (15/10/2017); Marie-José Hindryckx (+08/02/2003); Luciën Wallyn (+04/05/2007);
Adriënne Jonckheere (+25/10/2007); Victor Puissantry (+14/06/2012); Denise Decaesstecker
(+19/04/2008); Christine Augustyn (+22/02/2003); Magdalena Vermet (+06/10/2011); Thierry
Larsen (+05/06/2009); André Steen (+ 26/12/2008); Maria Bolliou (+31/07/2008); Fernand
Vandergucht (+13/08/2014); Georges Verschingel (+26/12/2013); Luc Lansens (+06/03/2010); Noël
Salenbien (+28/12/2009); Etienne Lagrou (+04/06/2016); Abel Jansseune (+05/04/2010); Startviering
Sint-Maarten Koekelare-Ichtegem: Samen In Nieuwe Tijden (12 november 2017); Geert De Keyzer
(+28/09/2007); Edgard Casier (+19/05/2010); Hilaire Maene (04/01/2008); Guido Desimpel
(Bovekerke +30/01/2006); Robert Vancoillie (Bovekerke 20/05/1994); Paul Vandecasteele
(Snaaskerke 11/02/1995); Gabriël Hemelsoen (Zarren 30/08/2014 – schoonvader van Gerdi Staelens);
Maria Laleman (+06/01/2017); De Decker Maria (+13/03/2010); Dedeyster Mireille (+02/10/2012);
Missiezondag en Samana (21/10/2018); 7 was voldoende, 5+2 vreugdevol gestemd (02/12/2018);
Guido Vannieuwkerke (+21/11/1995); Gaston Verhelst (+20/01/2019); Remy Vereecke
(+27/11/1999); Cattrysse Maria (+09/08/2012); Marianne Sturbois (+04/07/2014); Jeanne Ledaine
(+30/10/2013); Luc Depreitere (+16/08/2019); Gebedskaarten 1970-1986; Viering 20 jaar Samana
Koekelare (13/10/2019); Jules Anseeuw (+16/11/2019); notaris Eveline De Vlieger (+30/11/2019);
Urbain Vandecasteele (03/08/1996); Hyppoliet Tommelein (+18/03/2003); Maria Stroom
(19/04/2008); Maria Herman (07/04/2008); Gouden huwelijksjubileum: Oscar en Maria (05/03/1988),
Madeleine en Gabriël (26/04/1997), Maurits Clarysse en Margriet Clarysse (04/07/1999), Remi
Eeckloo en Bertha Luypaert (29/06/1997), Urbain Vanbavinckhove en Maria Pleysier (26/10/2008),
Albert Vanryckeghem en Laura Vandewalle (06/07/1997), André Willaert en Julia Van Raefelghem
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(11/08/2002), Etienne Vanhee en Elza Vandenbussche (04/08/2002), Maurice Bryon en Martha
Vanmassenhove (06/07/1997), Firmin Willaert en Juliette Deneckere (17/12/1989), Triphon Dereeper
en Cécile Dewilde (40 jaar gehuwd op 15/04/1987); huwelijk Katrien en Wouter (06/06/2009);
Eucharistieviering 50 jaar Chiro Koekelare (10/09/2006); Eerste Communieviering Koekelare
(11/05/2008); Witte Donderdagviering Koekelare (Okra Ziekenzorg); Nationale Ziekendag KoekelareBovekerke (12 en 19/10/2008); Eucharistieviering voor KVLV-KLJ-LG Koekelare (28/10/2007);
Samen op weg naar Pasen (2002 en 2008); Kerstmis 2007; Wij-Mei (20/05/2007); Gouden Jubileum
Camiel Bonny & Denise Vandewalle (15/04/2001); Kerstviering 2014 Sint-Gertrudisparochie
Bovekerke; Dankmis pastoor H. Dewulf Bovekerke (07/10/1990); Gouden Jubileum Achiel Bryon &
Irma Lansen (27/11/1983); Afscheidsviering Laura Vandewalle (24/10/2002); Afscheidsviering
Madeleine Denys (19/02/2005); Angela Simoen (22/04/1921 – 30/10/2001). Jubileumfeest Maria Sys
(1910-1995) Damme 1995; Franky Blomme (25/08/1979); huwelijk Marianne Daenekindt en Louis
Dereeper (7 mei 1982); bijeenkomst nakomelingen Jacobus Dereeper – Catharina Liermans (1980);
aanstelling Gustaaf Vanthuyne tot pastoor in Esen (1985); aanstelling Robert Driesens tot pastoordeken in Wervik (1988); aanstelling Noë Clarysse tot pastoor in Wakken (1994); gouden
kloosterjubileum zuster Maria Ramon (1980); diamanten priesterjubileum Daniël Beernaert (19612021 op 29/08/2021); Plechtige aanstelling van Pastoor Cyriel Tuysschaver (De Mokker 01/11/1958);
Plechtige aanstelling van Pastoor R.J. Doutreligne (Jabbeke 19/10/1958); Jubileummis 25 jaar SintMartinusinstituut Koekelare – september 1961 ( 14/03/1987).
vorm: pak
periode: 1970-2021
opmerking: met gebedsteksten van andere parochies (Handzame, Christus-Koning Brugge, Moere,
Kortemark, Roksem, Staden, Westkerke en onbekende); lijkrede bij de begrafenis van Georges
Logghe).
nota: zie afzonderlijke dozen met code Parochie 14 E – 01K/ 16 f
g

Rekeningen van de kerkfabriek Sint-Andreas Zande.
vorm: 3 stukken
periode: 1983-1988

h

Gebedstekst naar aanleiding van de viering H. Dewulf 20 jaar pastoor en R. Theeten 55 jaar koster aan
de Sint-Gertrudiskerk in Bovekerke (met uitnodiging).
vorm: 2 stukken
periode: 1988

i

Programma ‘Missiefeest gemeente Couckelaere’.
vorm: 1 stuk
periode: 1925

j

Gedachtenis aan de wijding van de Sint-Martinuskerk in Koekelare door bisschop Waffelaert.
De Plechtige klokwijding : procedure bij het wijden van een klok.
vorm: 2 stukken
periode: 1912

k

Uittreksel uit de beraadslaging van de kerkraad van de Sint-Martinusparochie Koekelare over de
openbare verkoop van een perceel kerkland, nadat het pachtrecht na verwaarlozing van de grond werd
opgeheven.
vorm: 1 stuk
periode: 1993-1995

l

Verslagen van de Parochiale Jeugdraad (Sint-Martinusparochie Koekelare); met briefwisseling en een
verslag van de Samenlevingsopbouw Veurne-Diksmuide-Werkgroep jeugdverenigingen, waarin de
Koekelaarse Parochiale Jeugdraad ter sprake komt.
vorm: map
periode: 1973

m

Infobrochure over de parochies van Koekelare.
vorm: brochure
periode: 2008
bijgevoegd: infobrochure parochie Sint-Martinus Koekelare (2005-2006), bouwgeschiedenis van de
Sint-Martinuskerk te Koekelare (1790-1909), de Sint-Gertrudiskerk van Bovekerke (1992).

n

Uitnodigingen tot het inspelen van het nieuwe orgel in de Sint-Martinuskerk Koekelare door Chris
Dubois en Eric Dequeker.
vorm: 2 stukken
periode: 1986

o

Bundel documenten van de Parochieraad Sint-Martinus in Koekelare: handleiding, morele gidsen voor
lectuur, pers en cinemabezoek; infobrochure over de Parochieraad samengesteld door Georges
Pollentier
(opeenvolgende verantwoordelijken: Maurits Vanhegen & Georges Pollentier).
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vorm: pak
opmerking: gift van Roger Crombez.

17/

periode: 1970-1979

p

Documenten ter voorbereiding van de verkoop van complex ‘Ons Huis’ door de Sint-Martinusparochie
aan ACW Koekelare: huurcontract tussen de Parochiale Werken Koekelare en de Dekenij Torhout;
uitnodiging tot een informatievergadering; lijst met verkochte sites in de omgeving van ‘Ons Huis’
met vermelding van ligging, verkoopprijs, oppervlakte…; brief van pastoor J.Verstraete aan ACWvoorzitter August Jongbloet.
vorm: 4 stukken
periode: 1964-1971
opmerking: gift van Roger Crombez.

q

Dossier Strada (lekenorde van Sint-Paulus) van de Sint-Martinusparochie Koekelare in samenwerking
met de Dekenij Torhout: verslagen, ledenlijsten, exemplaren van het ledenblad Strada 1962-1965;
documentatie over Stradaweekends 1960-1969; gebedskaarten (bijgehouden door Maurits Vanhegen).
vorm: pak
periode: 1960-1979
opmerking: gift van Roger Crombez.

r

Documentatie over de werking ‘Broederlijk Delen’ in de parochie Sint-Martinus Koekelare.
vorm: 5 stukken
periode: 1963-1966
opmerking: gift van Roger Crombez.

s

Huldeblijken bij de aankomst en/of het vertrek van parochiepriesters in Koekelare en Bovekerke:
Daniël Beernaert, Valeer Van Vooren, Robert Driessens, André Loyson, Gustaaf Vantruyne,
Jozef Verstraete en Hector De Gryse.
vorm: pak
periode: 1950-1990
opmerking: gift van Roger Crombez.

a

Litanie ter ere van het heilig Kruis (Zande); historisch overzicht van de parochie Zande (1800-1910).
vorm: 2 stukken
periode: 1888

b

Tekst over het kruis van Zande door W. Riter, gepubliceerd in Het Liturgisch Parochieblad, jg. 14
(1932), p. 277 en 287, bewerkt door pastoor J. Breyne en Pamphiel Osaer.
vorm: 1 stuk
periode: 1932-1976

c

Rekeningen, briefwisseling en diverse documenten over klokken en orgel in de Sint-Andrieskerk van
Zande.
vorm: map
periode: 1921-1929

d

Teksten over de historische situering van de Sint-Andrieskerk in Zande en beschrijving van de
inboedel.
vorm: map
periode: 1903-1972

e

Rekeningen, briefwisseling van de kerkfabriek van de Sint-Andriesparochie in Zande.
vorm: map
periode: 1932-1993

f

Kasboek van de kerkfabriek van de Sint-Andriesparochie in Zande.
vorm: map
periode: 1849-1855
opmerking: kopie

g

Liber memorialis van de parochie Sint-Andries in Zande.
vorm: pak
periode: 1900-1962

h

Propagandafolder van Domus Dei, met foto van de opgeknapte patronaatszaal in Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1956

i

Dossier over de uitvaart van priester Henri Huyghe (°Ruddervoorde 21/11/1916-+ Bovekerke
12/02/1983) van wie de ouders in Boverkerke kwamen wonen.
vorm: map
periode: 1983
opmerking: kopie.

j

Brochure met de lijkrede voor Maurits Legrand, bestuurder der zusters van Liefde ‘Fort’ in Kortrijk.
7/05/2022

201
vorm: 1 stuk
periode: 1935
opmerking: inliggend enkele rouwprenten; Legrand kapelaan in Koekelare (1896-1904); aangekocht
door Spaenhiers vzw op een rommelmarkt in Vladslo.
k

Documenten in verband met de huldiging van kapelaan Pierre Van Belleghem bij zijn jubileum van 25
jaar priesterschap en zijn aanstelling tot pastoor in Wingene.
vorm: 3 stukken
periode: 1974-1978

l

Uitnodiging tot geloofsverdieping aan de inwoners van Koekelare door Stefaan David, propagandist
van de Vrije Evangelische Kerk.
vorm: 2 stukken
periode: 2008-2011
opmerking : met folder pianorecital ‘Barok tot Romantiek’ door Raphaël Van Peteghem.

m

Lijst met de relikwieën van de Sint-Martinuskerk Koekelare (n.a.v. voordracht).
vorm: 1 stuk
periode: 2008

n

Briefje van J. Vanderghote, gewezen onderpastoor aan de Sint-Martinusparochie in Koekelare, vanuit
zijn nieuwe residentie in Wulveringem.
vorm: 1 stuk
periode: 1945

o

Organisatie van de installatie van pastoor Van Themsche en van de Rozenkransprocessie in Zande.
Toesprak tijdens de reünie van de 65-jarigen in Zande & processiescenario en aanwinsten van
processierekwisieten van de Sint-Andriesparochie in Zande. .
vorm: map
periode: 1922-1990

q

Uitnodiging tot de aanstelling van Charles Lommens in de parochiale federatie Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 2007

r

Uitnodiging tot de parochiale nieuwjaarsreceptie in Zuudhove.
vorm: 1 stuk
periode: 2002

s

Beschrijving van de Mokkerkapel (Hostens kapel).
vorm: 1 stuk
periode: 1876-1900?
opmerking: document na de dood van priester Jozef Dejonghe (Zande 1924-Assebroek 2008) via de
Heemkundige Kring Maurits van Coppenolle overgemaakt aan het Hadock; met begeleidende brief.

t

Teksten uitgegeven door Emiel-Louis De Zutter, kapelaan in Koekelare tijdens de Eerste
Wereldoorlog;
voorgelezen tijdens de vergadering van “H. Familie der Vrouwen”; ook auteur
van “Gedoemde gedachtenis van Lange Max”, uitgegeven als bidprentje, en van vele teksten voor
rouwprentjes.
vorm : 2 stukken
periode : 1918

u

A. Deschrevel (pastoor), Geschiedkundige schets over Edewalle; Het kroonluchterbeeldje van
Edewalle in Kortemark en Parochie Edewalle – Eeuwfeestviering 1871 – 1971 (een rose en een groene
brochure).
vorm : 4 brochures
periode : 1971

v

Gebed ter ere van O.-L.-Vrouw in de kapel op het kruispunt Belhuttestraat en Ichtegemstraat (nu
verplaatst op de hoek van de Berkenlaan).
vorm : 1 stuk
periode : onbekend

w

Vesperboek voor de zondagen in de Sint-Martinuskerk van Koekelare (Vesperae cum completorio de
dominica, Rome, 1913).
vorm: 1 stuk
periode: 1913

x

Jaarverslagen over de uitbating van het centrum ‘Zuydhove’ opgesteld door Gerard Devolder; met
historisch overzicht vanaf 1973 en een kritische brief van Raf Fiems, directeur van het
Sint-Martinusinstituut (1989).
vorm: pak
periode: 1979-1996
opmerking: gift van Roger Crombez.

y

Bundel rekeningen van de bouw en inrichting van het centrum ‘Zuydhove’ voor rekening van de
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Sint-Martinusparochie Koekelare. Bijgevoegd rekeningen van de uitbating.
vorm: pak
periode: 1972-1973
opmerking: gift van Roger Crombez.
z

Duitstalige brochure over de stad Ars en de heilige Johannes Maria Vianney: “Heiligen Pfarrer von
Ars”, patroonheilige van parochie Mokker (“ARS Pilgerführer”).
Franstalige brochure: “ARS guide” Saint Jean Marie Vianney reste tellement attaché à sa paroisse
(1818-1859) que le monde entier l’apelle encore: LE SAINT CURÉ D’ARS.
vorm : 2 brochures
periode : 1859

aa

Liber memorialis van de parochie Mokker, genoteerd door Livin Pollentier, pastoor Edmond
Vereenooghe en pastoor Doutreligne; inventaris van de stenen kerk door pastoor E. Vereenooghe.
vorm : pak
periode : 1914 – 1985
opmerking : kopie; publicatie J. Heus, Dossier : stichting en werking van de parochie De Mokker, JBS
2009.
Bundel documenten over de parochie Sint-Jan Vianney (Mokker).
vorm : map
periode : 1924 – 2012
opmerking : publicatie J. Heus, Dossier : stichting en werking van de parochie De Mokker, JBS 2009;
met kaarten “Sober maal”.

bb

18/

cc

Kerk H. Pastoor van Ars – Mokker : bedevaartvaantje t. g. v. de dekanale bedevaart (fecit Karel
Anneessens); en herinnering aan het 60-jarig jubileum van de kerk; bedevaartvaantje: Mariabeeld door
Duitse soldaten gevonden aan het IJzerfront WO1, een Duitse aalmoezenier bracht het naar het klooster
in Koekelare, later geschonken aan de kerk van De Mokker (dekanale bedevaart 29/11/1987).
vorm : 3 stukken
periode : 1987 – 1992

dd

Programma bij de aanstelling van Cyriel Tuysschaver tot pastoor van de Mokkerparochie.
vorm: 1 stuk
periode: 1958

ee

Menu bij de inhuldiging van Jozef Vanden Weghe als pastoor van de Mokkerparochie.
vorm: 1 stuk
periode: 1938

ff

Aansporingen van R. J. Doutreligne, pastoor van de Mokkerparochie, aan de ouders van scholieren om
hun kinderen aan te zetten tot vrome activiteiten tijdens de vakantie.
vorm: 2 stukken
periode: 1956-1957

gg

Documenten over parochiale vieringen in de Mokkerparochie en een biografie over Victor
Clarysse met een uittreksel uit zijn Mokkerstam.
vorm: 7 stukken
periode: 1972-1992

hh

Aanstellingsakte van pastoor Jozef Vanden Weghe tot pastoor van de Mokkerparochie door H.
Lamiroy, bisschop van Brugge.
vorm : 1 stuk
periode : 1940
opmerking : kopie

ii

Geschiedenis van de parochie De Mokker, uitgewerkt door Joris Mergaert, hoofdonderwijzer van de
aangenomen lagere jongensschool.
vorm : map
periode : 1952
opmerking : getypte versie door T. Dereeper; Mokkerliederen van Hector Defoort.

jj

Folder uitgegeven door de kerkfabriek van Mokker en verspreid over Koekelare, Leke en Vladslo, om
geld in te zamelen voor de afwerking van de kerk.
vorm : 1 stuk
periode : 1960

kk

Bundel documenten betreffende de Parochie De Mokker: Kerstconcert, Palmzondag, Sober Maal,
vieringen vanaf 1938 tot 1946.
vorm: pak
periode: 1998

a

Verslagboek over de kerk- en parochiewerking Mokker.
vorm : map
periode : 1972
opmerking : kopie
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b

Documenten betreffende de benoeming en installatie van Karel Anneessens tot pastoor van de
Mokkerparochie; teksten van Anneessens; programma van zijn gouden priesterjubileum.
vorm : 3 stukken
periode : 1985-1999

c

Programma kerstconcert in de Mokkerkerk met Westhoek-Brass en Agnes Bruneel.
vorm : 2 stukken
periode : 1996
opmerking: zie ook Feest 13F-01K/ 1 j.

d

Collectie brieven van bisschop G. Waffelaert aan de dekens en de clerus van het Bisdom Brugge
(nr. 202-287); afkomstig uit het parochiearchief H. Pastoor van Ars – De Mokker.
vorm: pak
periode: 1919-1931
opmerking: gift van Stefaan Desloover.

e

Collectie brieven van bisschop H. Lamiroy aan de clerus en de gelovigen van het bisdom Brugge
(nr. 1-32); afkomstig uit het parochiearchief H. Pastoor van Ars – De Mokker.
vorm: pak
periode: 1931-1936
opmerking: gift van Stefaan Desloover.

f

Jaargangen van Bonus Miles, periodiek uitgegeven door Sobrietas West-Vlaanderen (strijd tegen
alcoholverslaving, hier vooral bij priesters); aangevuld met enkele andere publicaties van dezelfde
organisatie. Afkomstig uit het parochiearchief H. Pastoor van Ars – De Mokker.
vorm: pak
periode: 1931-1936
opmerking: gift van Stefaan Desloover.

g

Bundel met diverse publicaties en brieven o.m. van de Bond der kerbedienaars, Kostschool in Torhout,
Eucharistische Kruistocht, jeugdbewegingen en lekenorganisaties; afkomstig uit het parochiearchief
H. Pastoor van Ars – De Mokker.
vorm: pak
periode: 1924-1936
opmerking: gift van Stefaan Desloover.

h

Staat met inlichtingen over het verenigingsleven in de parochie De Mokker.
vorm: 2 stukken
periode: 1927
opmerking: gift van Stefaan Desloover.

i

Bundel documenten met betrekking tot De Mokker als bedevaartsoord ter ere van O.-L.-Vrouw,
Koningin van de Vrede (noveen, processiescenario, programma, affiches) en het broederschap van de
Voortdurende Aanbidding van het Heilig Sacrament (verschuivingen van datum in oktober en
september, gezangen met nootnotities).
vorm: pak
periode: 1924-1965
opmerking: gift van Stefaan Desloover.

j

Herderlijke brieven, overwegend van bisschop E. De Smedt, betreffende onderwijs, houding van
gelovigen tegenover socialisme en nationalisme.
vorm: 7 stukken
periode: 1964
opmerking: gift van Stefaan Desloover.

k

Staat met de samenstelling van de Kerkraad en van het Bureau der Kerkmeesters van de parochie SintMartinus Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 1998

l

Bundel kerkliederen, w.o. twee ter ere van de gelukzalige Gerardus, met orgelbegeleiding.
vorm : 4 stukken
periode : ?

m

Informatiebrochure over de vier parochies in Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 2008-2009

n

Bundel documenten van de Kerkfabriek van de Sint-Andriesparochie in Zande.
vorm : map
periode : 1988-1989
opmerking : historische notities over de Sint-Andriesparochie door T. Dereeper (kerkraad, suisse, kerk,
klokkenluider, pastoors, straten van Zande, koster).
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19/

o

Kyriale seu Ordinarium Missae cum cantu gregoriano, Doornik, 1949 (gebruikt in de Sint-Martinusparochie van Koekelare).

p

Karton met Gerarduslied & Lof en Smeeklied (2 versies) van de massazang in de Sint-Martinuskerk in
Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : ca. 1900

q

Kerken waarvan de parochies geheel of gedeeltelijk tot de gemeente Koekelare behoren, Koekelare
Sint- Martinus, De Mokker H. Pastoor van Ars, Bovekerke Sint-Gertrudis, Zande Sint-Andries, Moere
Sint- Niklaas, Edewalle O.L.Vrouw-Hemelvaart.
vorm : brochure
periode : 1975 ?

r

Lijsten met namen van de pastoors van de parochies Koekelare, Mokker, Bovenkerke en Zande.
vorm : map
periode : 1810-1999
opmerking : kopies.

s

Herinneringsprent aan de plechtige communie van Charles Vanoverbeke in de Mokkerparochie.
vorm: 1 stuk
periode: 1960

t

Dossier parochie Sint-Gertrudis Bovekerke: Gebedsteksten en liederen tijdens vieringen: Als de ziele
luistert; Bezinning met Kerstmis; De Kruisweg van Onze Heer Jezus Kristus; Vijf broden en twee
vissen (vormelingen); 2 x eucharistieviering Ceciliafeest (Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia
Bovekerke); viering op Witte Donderdag; kruisweg op Goede Vrijdag; Vredesweek 1991 met
aanbidding; Aswoensdag; diamanten huwelijksjubileum van Maurice Roels en Zoë Beernaert;
Maaltijd vieren met de Heer; eerste communie; eucharistieviering bij de aanstelling van Daniël
Beernaert tot herder van de parochie.
vorm : map
periode : 1991-1998

u

Viering van priester Daniël Beernaert ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag (03/09/193503/09/2015).
vorm: 1 brochure
periode: 2015

v

Bundel documenten over de parochiale actie voor Broederlijk Delen (Sint-Martinus Koekelare):
uitnodigingen, bezinningsteksten, nota’s met ingezamelde bedragen van de deelnemende vrijwilligers.
vorm: pak
periode: 1986-1991

w

Plan van de verwarming in de Sint-Martinuskerk van Koekelare, opgemaakt door architect Stefaan
Dejaegere (Marke).
vorm: 1 stuk
periode: 1962

x

Documenten over de Geloofsdagen in de parochie Sint-Martinus in Koekelare: getuigenissen, affiches,
uitnodigingen.
vorm: pak
periode: 1977

y

Documenten over inrichting, herstelling en reglementering van de parochiale zaal Zuudhove,
inzonderheid de kostenregeling voor de diverse, vrije scholen, die van de zaal gebruik maken.
vorm: pak
periode: 1973-1976

a

Kerk & Leven Koekelare, jg. 73.
vorm : pak

periode : 2012

Kerk & Leven Koekelare, jg. 74.
vorm : pak

periode : 2013

Kerk & Leven Koekelare, jg. 75.
vorm: pak

periode: 2014

b

c

20/

d

Kerk & Leven Koekelare, jg. 76 ( nieuwe federatie: Sint-Martinus Koekelare, H. Pastoor van Ars
De Mokker, Sint-Andreas Zande, Sint-Gertrudis Bovekerke, Sint-Michiel Ichtegem).
vorm: pak
periode: 2015

a

Kerk & Leven Koekelare Ichtegem, jg. 77.
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22/

vorm: pak

periode: 2016

Kerk & Leven Koekelare Ichtegem, jg. 78.
vorm: pak

periode: 2017

c

Kerkelijk Leven St.-Gertrudis Bovekerke
vorm: pak
periode: 1983-1988
opmerking: met nr. 21 van 22/ 05/1966; ontbreken nr. 1 – 44 (1983); nr. 3/30/31/32/34/35/36 van
1984; nr. 5/12/42 van 1985; nr. 47 van 1986; nr. 15 van 1987; nr. 17-51 van 1988.

a

Kerk & leven Sint-Maarten Koekelare Ichtegem, jg. 79.
vorm: pak
periode: 2018

b

Kerk & leven Sint-Maarten Koekelare Ichtegem, jg. 80.
vorm: pak
periode: 2019

c

Kerk & leven Sint-Maarten Koekelare Ichtegem, jg. 81.
vorm: pak
periode: 2020

d

Kerk & leven Sint-Maarten Koekelare Ichtegem, jg. 82
vorm: pak
periode: 2021

e

Kerk & leven Sint-Maarten Koekelare Ichtegem, jg. 83
vorm: pak
periode 2022

a

Dossier over het inrichten van het Heilig Hartfeest in Koekelare op 3 juli 1955; aangevuld met
documenten over de mariale tentoonstelling op 5 september 1954.
vorm: pak
periode: 1954-1956
opmerking: gift Jan Dereeper; zie ook afdeling krantenknipsels en affichen.

b

Bundel documenten van de kerkfabriek van de Sint-Martinusparochie in Koekelare: Inventaris van
tites en papieren van de kerkfabriek (1522-1855)1; plattegronden van Sint-Martinuskerk voor 1566;
1616-1790 en 1790-1878; inventaris van de kerkfabriek 26/11/1970; reeks pachtboekjes 1968-1983.
vorm: pak
periode: 1522
(?)-1983
opmerking: gift Jan Dereeper; kopie.

c

Dossier over Koekelaarse kapellen opgemaakt voor een Wei-Mei tocht op zondagt 18 mei 2003;
samenstelling Dreeeper Triphon.
vorm: map
periode: 2003

d

Originele uitgave van parochieboekje van kan. G. F. Tanghe, Het leven van den H. Martinus, bisschop
van Tours en patroon van Couckelaere, Brugge, 1863. Achteraan aangevuld met geschreven nota’s
door diverse pastoors.
Opmerking gift Dereeper Jan
periode: 1863

1

Pastoor Isidoor Ampe legde er de laatste hand aan; dit document vormde de basis voor DEREEPER T.1993, De Sint-Martinuskerk te Koekelare,
Koekelare, 1993.
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14E-03K

Klooster
opmaak: J. Heus

1/

a

Historisch overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van het klooster Sint-Vincentius à Paulo in
Koekelare met diverse documenten over transacties (documenten van pastoor I. Ampe, diverse
kloosteroversten en pastoor H. De Gryse).
vorm : map
periode : 1836-1913
opmerking: kopie

b

Lijst met oversten van het klooster Sint-Vincentius à Paulo in Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 1844-1955

c

Akte opgemaakt door notaris L. Masureel aangaande een schatting van roerende en onroerende goederen
die door de Duitse bezettingstroepen in gebruik waren genomen.
vorm : 1 stuk
periode : 1917
opmerking: kopie

d

Bundel professiegeloften van zusters in het klooster Sint-Vincentius à Paulo in Koekelare en
verkiezingen van oversten en novicenmeesteressen.
vorm : pak
periode : 1843-1953
opmerking: kopie

e

Plannen met de omgeving van het klooster Sint-Vincentius à Paulo in Koekelare.
vorm : 5 stukken
periode : 1855-1960
opmerking: kopie

f

Ingekleurde tekening van de westzijde van het klooster en het bejaardentehuis in Koekelare door Lucien
Stellamans.
vorm: één stuk
periode :1986

g

Misboekje naar aanleiding van een plechtige eucharistieviering ‘Heilige Vincentius’ en naar aanleiding
van drie gouden professiejubileums; brief en informatie.
vorm: 7 stukken
periode :1957-1993

h

Lijsten met kloosterzusters afkomstig uit Koekelare.
vorm: 5 stukken
periode: 1899-1927

i

Kalender 2007 Het Meunyckenhof uitgegeven door heemkundige kring Coclariensia.
vorm: één stuk
periode: 2007

j

Brief van Hortense Tyvelein waarin ze een studiebeurs aanvraagt voor haar studies aan de lagere
normaalschool in Tielt.
vorm: één stuk
periode: 1889

k

Akte met beschrijving van het kloosterbezit van de zusters van Sint-Vincentius à Paulo.
vorm : 1 stuk
periode : 1929
opmerking : kopie

l

Proces-verbaal na inbeslagname van de goederen van het klooster Sint-Vincentius à Paulo Koekelare
door de ontvanger van belastingen wegens het niet-betalen van het patentrecht voor het uitbaten van een
kantwerkatelier.
vorm : 1 stuk
periode : 1860
opmerking : kopie

m

Brieven van de hertog van Arenberg (of zijn secretaris Pigeolet) aan Robert Desnick in verband met de
oprichting van een lagere meisjesschool in Koekelare-centrum.
vorm : 5 stukken
periode : 1879
opmerking : kopie
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n

Getranscribeerde kladbrief van kloosteroverste Rosalie Syoen aan het gemeentebestuur van Koekelare
inzake de aankoop van het ouderlingentehuis.
vorm : 1 stuk
periode : ca. 1903

o

Brief van Maurice Christiaen aan de heer Helin en een getranscribeerde brief aan Van Hoestenberghe
(registratie) betreffende de aankoop van hertogelijke gronden in De Mokker en in Koekelare-centrum
door het klooster Sint-Vincentius à Paulo.
vorm : 2 stukken
periode : 1921
opmerking : kopie

p

Kladversie van een pachtbrief vanwege de hertog van Arenberg ten laste van het klooster SintVincentius à Paulo aangaande schoolgronden in De Mokker en Koekelare-centrum, met bijgaande
correspondentie.
vorm : 7 stukken
periode : 1917
opmerking : kopie

q

Beschrijving van de kloosterbezittingen en van de ontwikkeling van de lagere kloosterscholen voor
meisjes Koekelare-centrum en De Mokker, opgesteld door pastoor I. Ampe en schoolhoofd Irma
Verhelst (zuster Ignatia).
vorm : map
periode : 1858-1980
opmerking : kopie; bijgevoegd kopie van plattegrond met diverse percelen.

r

Verslagboek van het klooster Sint-Vincentius à Paulo in Koekelare, aangevuld met lijst van residenten in
het rusthuis voor bejaarden, beheerd door het klooster.
vorm: 1 stuk
periode: 1923-1954
bijgevoegd: stempel Rustoord H. Vincentius, Zusters van Liefde, Koekelare (gift van Hilde Jonckheere).

s

Plan voor het bouwen en verbouwen van het klooster van de Zusters van Sint-Vincentius à Paulo in
Koekelare; archtect A. Degeyter, Sint-Andries.
vorm: 1 stuk
periode: ?
opmerking: schenking door Hilda Jonckheere.

t

Bouwvergunning en plan voor het inrichten van een nieuwe keuken in het klooster van de Zusters van
Liefde (voorheen Sint-Vincentius à Paulo) in Koekelare.
vorm: pak
periode: 1983
opmerking: schenking door Hilda Jonckheere.

u

Plan voor het bouwen van een kapel en een garage bij het klooster van de Zusters van Liefde in
Koekelare; architect Kris Vandommele, Izegem.
vorm: 2 stukken
periode: 1997
opmerking: schenking door Hilda Jonckheere.

v

Aanvraag, plan en vergunning tot het bouwen van een lift in het klooster van de Zusters van Liefde in
Koekelare (voorheen Sint-Vincentius à Paulo); bijgevoegd document over een onderhoudscontract.
vorm: pak
periode: 1976-2006
opomerking: schenking door Hilda Jonckheere.

w

Documenten over het klooster en hun vrije school te Zande van 1923 en wellicht 1930.
vorm: 2 stukken
periode: 1923-1930

x

Huldegedicht voor drie kloosterzusters in Koekelare: moeder Philomene, zusters Stanislas en Ludwina
ter gelegenheid van hun gouden jubelfeest.
vorm: 2 bladen
periode:
1952
opmerking: gift Jan Dereeper.

y

Oorkonde over de aankoop van het perceel de Crayelete van 3 gemeten i lymen 56 roeden bos door de
Godelieveabdij van Gistel.
vorm: twee stukken
periode: 1547 opmerking: kopie.

z

Dossier over de ontwikkelingsgeschiedenis van het Sint-Vincentiusklooster in Koekelare naar aanleiding
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van een licentiaatsverhandeling van Anne Jacobus (Assebroek).
vorm: pak
opmerking: gift Jan Dereeper.
2/

a

Collectie foto’s en rouwgedachtenissen van de kloosterzusters; namenlijsten.
vorm: pak
periode: 1843-2006
opmerking: gift Hilda Jonckheere

b

afscheidsplechtigheid met tentoonstelling in Koekelare (18/3/2005).
vorm: pak
periode: 2005
opmerking: gift Hilda Jonckheere

c

periode: 1976

•
•
•
•
•

almanak kloosterleven 2006.
onderwijs: lagere meisjesschool, huishoudschool, Sint-Martinusinstituut
rusthuis: personeelslijst, foto’s ook van bewoners
vorm: pak
periode:1843-2006
opmerking: materiaal van een tentoonstelling in samenwerking met heemkring Coclariensia;
zie ook JBS 2005, p. 13-31.
Vorm: pak
opmerking: gift Hilda Jonckheere
periode 1843-2006
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15A-01K

Milieu

bewaargever: M. Vanhegen 1 a
R. Deschrijver 1 g
1/

opmaak: J. Heus

a

Verslagen Koekelaarse Adviesraad voor Leefmilieu (met diverse documentatie, het Milieubeleidsplan en
het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP).
vorm : pak
periode : 1995-1996

b

Bezwaarschrift tegen het BPA Markt opgesteld door de Werkgroep Leefmilieu Koekelare; met
Herwaarderingsgebied “De Markt” onder de inspraakloupe en Sterfbede van de grote beuk.
vorm : map
periode : 1982-1985

c

Documentatie over het staatsbos en arboretum in Koekelare (bijdragen van boswachter J. Jonckheere over
historiek en beschrijving van het staatsbos, het bos en zijn houtsoorten; ingekleurde kaart van het staatsbos,
een algemeen plan van het arboretum; gemeentelijke folder); Koekelare-dennen, kopie uit In de Steigers”
(2011); H. Van den Bosch, Arboretum van Koekelare, Koekelare, 1989.
Wandelbrochure: ‘Heerlijk wandelen in de bossen van Koekelare’.
vorm : map
periode : 1970-2015

d

Afvalproblemen. Waar naartoe? Milieubeleid: maffia? Koekelare, s. d., 85 p.

e

Folder met de zomerwandelingen van Milieugroep De Ruidenberg Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 1997
opmerking: zie ook tijdschrift Ruimte en Het Groene Blad.

f

H. Van Dommele e.a., Eeuwigdurende natuurkalender voor de Nederlanden, Tielt,1975.

g

Dossier betreffende het wijkprotest ‘Red de Brakke Grond’ in Koekelare.
vorm: map
periode: 2009
opmerking: zie ook collectie affiches en krantenknipsels.

h

Verslagen over de ‘rekreatieve valorisatie van het Koekelaars landschap’.
vorm: 3 stukken
periode: 1975

i

Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze vzw ( VELT) : stopzetting van de werking van
Velt Leugenboom in Koekelare en het overschakelen van de leden naar Velt IJzervallei.
vorm : 4 stukken
periode : 2005

j

Welkom in het Koekelarebos : fauna en flora + plannetje; promotie Week van het bos.
vorm : 3 stukken
periode : 2009-2010

k

Koekelare – herwaarderingsgebied DE PLATSE en dossier “De Platse” (krantenknipsels, brieven,
dagvaarding gerechtsdeurwaarders, notulen gemeenteraad, bezwaarschriften).
vorm : map
periode : 1985-1986
opmerking: met uitnodiging tot een informatievergadering voor de inwoners over het project ‘Straten en
Pleinen’ van de Koning Boudewijnstichting (gemeente Koekelare, WITAB, RISO West-Vlaanderen).

l

Ophaalkalenders Mirom (Milieuzorg Roeselare en Menen) voor Koekelare.
vorm: pak
periode : 2010-2019
bijgevoegd: de mikro van Mirom (editie juni 2015 nr. 38, editie oktober 2015 nr. 39).

m

Brief van het schepencollege Koekelare aan de Milieugroep Ruidenberg over de verkeerssignalisatie in de
Litterveldstraat tijdens de paddentrek; wandelingen en activiteiten van de milieugroep Ruidenberg
o. m. de actie ‘De Ruidenberg wil de schoonheid van de Mote redden”.
vorm : 6 stukken
periode : 2006 – 2010
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Kroonkurkenkrant en uitnodiging tot deelname aan de inzamelactie van kroonkurken in Koekelare.
vorm : 2 stukken
periode : 1984 – 1985

o

Ledenwerving van de ‘Werkgroep Leefmilieu Koekelare’.
vorm : 1 stuk
periode : 1985

p

Jaarverslag van het Regionaal Landschap IJzer & Polder (provincie West-Vlaanderen).
vorm : 1 brochure
periode : 2011
opmerking : artikelen over Koekelare blz. 4, 6, 7, 21, 35, 40, 41, 48, 49.

q

Milieugroep Ruidenberg, “De Swal” – Een pareltje in het Houtland, Koekelare, 2002.

r

Milieugroep Ruidenberg, Natuurpunt-Ruidenberg 25 jaar “Ontdek je plekje” 1989-2013, Koekelare, 2013.

s

2/

Milieubeleidsplan van de Koekelaarse Adviesraad voor Leefmilieu en Natuur (K.A.L.M.) voorgelegd
aan de gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1989-1996
opmerking: met OVAM, Wat met afval op evenementen? Mechelen, 1995; statistische
gegevens over de huisvuilophaling en de werking van het containerpark in Koekelare.

a

Houtlandse Milieuvereniging vzw en Milieugroep Ruidenberg Koekelare: statuten, huishoudelijk reglement
en verslagen.
vorm: map
periode: 2004-2013

b

Houtlandse Milieuvereniging vzw en Milieugroep Ruidenberg Koekelare: bermbeheer, heideveld, beheerswerken ‘de Swal’.
vorm: map
periode: 2005-2008

c

Houtlandse Milieuvereniging vzw en Milieugroep Ruidenberg Koekelare: activiteiten.
vorm: map
periode: 2003-2014

d

Houtlandse Milieuvereniging vzw en Milieugroep Ruidenberg Koekelare: ledenlijst, begroting,
paddentrek, voetweg 21 in Ichtegem, milieuvergunning en -melding.
vorm: map
periode: 2005-2010

e

Het weer in 2015: amateurweerman Haerynck uit Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 2015

f

Koekelaarse Adviesraad voor Leefmilieu (K.A.L.M.): uitnodigingen, verslagen, activiteiten en diversen
voor de periode van 2007 tot 2016.
vorm: pak
periode: 2007-2016

g

Houtpost & Polderpraatjes: regionaal landschap Houtland & Polders nr.39/jg. 20/najaar 2021.
vorm: 1 stuk
periode: 2021
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16A-01K
Geneeskunde
bewaargever: Gemeentebestuur 1-12
opmaak: J. Heus
Nationale Vereniging der Vrijwillige Bloed- en Plasmagevers van het Belgische
Rode kruis – afdeling Koekelare. Voorzitter Roger Borrey; secretaris Charles
Vervloet; penningmeester Eric Pollentier. 14
T. Dereeper
15 a-c
1/

2/

a

Documenten van dokter R. Adriaens in het bezit van Renaat Proot (° Koekelare 7 oktober 1865):
a/ register met medicinale bereidingen (Régistre des préparations officinales achetées depuis l’entrée en
211igueur des Instructions Ministérielles du 13 mai 1885) ;
b/ ziektenbeschrijvingen (Clinique externe – Consultations gratuites);
c/ Cours de zoologie nr. 2;
vorm : register, notitieboekje, schrift
periode : 1881-1900

b

Documenten uit de studietijd van Renaat Proot
a/ cursusschrift Cours Botanique door de professoren Kickx en Mac Leod
b/ Twee brieven van het Hôpital Civil aan R. Proot.
Periode : 1886-1890
opmerking : als student verbleef Renaat Proot in de Korte Ridderstraat 16 Gent.

c

Kasboek dokter Renaat Proot / Koekelare; alfabetisch gerangschikte patiënten met vermelding van de
woonplaats, als ze buiten Koekelare woonden; (overwegend) dispatiënten apart vermeld. Brief van de
vrederechter (Torhout) over de vorm van kostenaangifte, samen met de kladversie van de aangifte.
Vorm: register
periode: 1892-1899

d

Kasboek dokter Renaat Proot / Koekelare; alfabetisch gerangschikte patiënten met vermelding van de
woonplaats, als ze buiten Koekelare woonden; dispatiënten apart vermeld.
Vorm: register
periode: 1894-1898
opmerking: dit kasboek is een aanvulling van 1c voor de tussenliggende jaren.

e

Register van aangeschafte medicamenten door dokter Renaat Proot / Koekelare – Inliggend los blad met
Rapport sur une épidémie de fièvre typh. À Couckelaere (1892) (kladversie).
Vorm: register
periode: 1892-1911

f

Schrift met patiëntenoverzicht van dokter Renaat Proot (Koekelare); inliggend nota van gareelmaker
Strubbe, notitie van een collega uit Leke over een niet-betaalde doktersrekening en van burgemeester K.
Pollentier met de vraag voor medische zorg van een lid van de Onderlinge Bijstand Koekelare. Achteraan
patiënten Onderlinge Bijstand Bovekerke.
Vorm: schrift
periode: 1893-1897

g

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding van de dagelijkse patiënten en de
voorgeschreven medicamenten.
Vorm: dagregister
periode: 1894

h

Bevelschrift tot collocatie van Marie Christiaen door dokter Renaat Proot / Koekelare.
Vorm: één stuk
periode: 1895

a

Beschrijvingen van ziekten, behandelingen en apparaten door Renaat Proot (Koekelare).
Vorm: drie notitieboekjes
periode: 1891-?

b

Agenda’s van dokter Renaat Proot (Koekelare) met vermelding van de dagelijkse patiënten, voorgeschreven
medicamenten en eventuele betaling.
Reeks Agenda périodique Gonnon (Lyon) met uitscheurbare reepjes zuur papier om albumine vast te
stellen, een overzicht van nieuwe medicijnen, een memorandum van antigifstoffen en van maximale doses
toe te dienen medicijnen volgens leeftijd; uitgebreide notities over ziektes zoals tuberculose, entéroptose
(chute des intestins), foie mobile (affection cardiaque) en chlorose. Een Agenda de la médicine
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internationale 1907 met een overzicht van patiënten aangesloten bij de Onderlinge Bijstand van Koekelare
1909-1919; van Bovekerke 1909-1910; van Werken 1909-1915; achteraan patiënten die een beroep konden
doen op een verzekeringsuitkering 1909-1917; twee bladen met lijsten van leden Onderlinge Bijstand die
een eerste breukband kregen en met 65-jarigen in 1912-1913.
Vorm: zeven notitieboekjes
periode: 1890-1919

3/

4/

c

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding van de dagelijkse patiënten, de
voorgeschreven medicamenten en de afrekening. Bijgesloten: betalingsbewijs van 20 ampullen
antidifterieserum; 3 betalingsbewijzen i.v.m. huldigingen van professoren aan R.U.G.; 3 gemeentelijke
toelatingen voor het kosteloos behandelen van disgenoten; briefje van burgemeester Ch.-L. Pollentier met
de vraag om een patiënt in Bovekerke te bezoeken; briefje van zijn zus Prudence, waarop R. Proot een
kladversie schreef van een brief gericht aan het Schepencollege inzake de pokinenting van schoolkinderen;
briefkaart van E. Vandendaelen / Ichtegem; regularisatie van een rekening voor huisinrichtingskosten /
Brugge; blanco geneeskundig getuigschrift voor de collocatie van krankzinnigen.
Vorm: register
periode: 1897

d

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding van de dagelijkse patiënten, de
voorgeschreven medicamenten en de afrekening; dispatiënten en leden Onderlinge Bijstand apart vermeld;
op 20 juli prijstarief voor bezoeken en behandelingen.
Vorm: register
periode: 1900

e

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding van de dagelijkse patiënten, de
voorgeschreven medicamenten en de afrekening; dispatiënten en leden Onderlinge Bijstand vermeld evenals
consultatie in het kabinet en het huisbezoek. Nota voor Medard Vandercruysse, herbergier in Eernegem.
Vorm: register
periode: 1904

a

Kasboek van dokter Renaat Proot / Koekelare met alfabetisch geordend patiëntenoverzicht, het honorarium,
de woonplaats van patiënten buiten Koekelare
vorm: register
periode: 1903-1909

b

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding per dag van patiënten, hun medicatie,
eventueel een afrekening; vooraan vermelding van epidemies in de buurgemeenten Werken, Vladslo,
Handzame, Bovekerke, Kortemark; aparte vermelding van disgevallen en leden Onderlinge Bijstand, van
consultaties in het kabinet en de huisbezoeken; op de laatste bladzijde persoonlijke notities.
Vorm: register
periode: 1907

c

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding per dag van patiënten, hun medicaties,
eventueel een afrekening; aparte vermelding van disgevallen en leden Onderlinge Bijstand, de consultaties
in het kabinet en de huisbezoeken.
Vorm: register
periode: 1909

a

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding per dag van patiënten, hun medicatie
eventueel een afrekening; aparte vermelding van disgevallen en leden Onderlinge Bijstand, van consultaties
in het kabinet en de huisbezoeken; achteraan een ziektekaart.
Vorm: register
periode: 1910

b

Kasboek van dokter Renaat Proot / Koekelare met alfabetisch geordend patiëntenoverzicht. Los inliggend
bestellingen van medicamenten en betalingsbewijzen.
Vorm: register
periode: 1910-1925

c

Lijsten van gezinnen en individuen die gratis medische verzorging kregen in Vladslo, Leke, Werken,
Bovekerke, Beerst, Koekelare. Lijsten van patiënten verzord door dokter Volbrecht (Koekelare). Lijsten van
patiënten van Proot met betalingen. Niet-gedateerde lijst met patiënten van dokter Bruwier (Ichtegem).
Brief van deurwaarder A. Claeys/Diksmuide.
Vorm: map
periode: 1919-1925
opmerking: vermelde afkortingen P = Proot, V = Volbrecht, beiden dokters in Koekelare

d

Briefwisseling van diverse aard o.m. 6 teruggekeerde aanmaningen om de lidmaatschapsbijdrage aan het
Syndicaat van ’t Westen te betalen, tarifering van La Médicale, betalingsbewijzen.
Vorm: map
periode: 1910-1914
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5/

6/

7/

e

Leveringen van medicijnen aan dokter Renaat Proot / Koekelare door A. De Cock (Oostende),
Vandendaelen, (Geraardsbergen), Kalcker-Wielemans (Brussel), Vandenbroecke (Brussel). Memorandum
van deurwaarder A. Claeys/Diksmuide.
Vorm: register
periode: 1911-1914
opmerking: zie ook 4 f

f

Facturen en nota’s van leveringen van medicijnen aan dokter Renaat Proot / Brussel.
Vorm: map
periode: 1912-1914

g

Huldedicht voor dokter Renaat Proot en zijn gezin door Hector Defoort naar aanleiding van zijn feestdag.
Vorm: een stuk
periode: 1913
opmerking: met beknopte stamboom Proot, 2 familiefoto’s en 2 foto’s van ‘Huis Proot’.

a

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding per dag van patiënten, hun medicatie,
eventueel een afrekening; aparte vermelding van disgevallen en leden Onderlinge Bijstand. Achteraan
reeks afrekeningen.
Vorm: register
periode: 1911

b

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding per dag van patiënten, hun medicatie,
eventueel een afrekening. Achteraan globale rekeningen voor diverse dissen, voor Onderlinge Bijstand,
collectieve inentingen.
Vorm: register
periode: 1911

c

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding per dag van patiënten, hun medicatie,
eventueel een afrekening. Achteraan samenvatting van rekeningen.
Vorm: register
periode: 1912

d

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding van patiënten hun medicatie, eventueel een
afrekening. Achteraan een samenvatting van rekeningen en ingevoegd een plattegrond van het centrum van
Antwerpen. Kwijting en klacht over te hoge rekening (Beydts-Doom, zie ook 6b)
vorm: register
periode: 1913

a

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding van patiënten, hun medicatie en eventuele
afrekening.
Vorm: register
periode: 1914
opmerking: gedeelte 15 oktober t.e.m. 8 december blanco; gegevens vermeld op losse blaadjes (begin van
de bezetting).

b

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding van patiënten, hun medicatie en eventuele
afrekening (bijgevoegd brief over ongevallenverzekering Belgische Boerenbond en een briefje over een niet
vereffende rekening in 1899 (Beydts-Doom zie ook 5d).
vorm: register
periode: 1915
opmerking: met bericht van Syndicaat van ’t Westen.

c

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding van patiënten, hun medicatie en eventuele
afrekening (inliggend: fragment drukwerk over artsensyndicaat; kladversie van een aangifte van illegale
vruchtafdrijving van een foetus van 7 maanden)
vorm: register
periode: 1916

a

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding van patiënten, hun medicatie en eventuele
afrekening; inliggend aanvraag van de Gilde van Onderlinge Bijstand om een deelgenoot te onderzoeken;
Carnet Sanitaire i.v.m. tuberculose vanwege de Generale Staf van de Rijkswacht en twee losse berichten.
Vorm: register
periode: 1917

b

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding van patiënten, hun medicatie en eventuele
afrekening; inliggend 2 ziektekaarten van de Gilde van Onderlinge Bijstand; brief van architect De Breuck;
een medikale zegel van het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit; een brief van de inspecteur van de Dienst
voor Gezondheid en Hygiëne; brief van het Provinciebestuur; lijst van gezinnen ondersteund door het
‘hulpkomiteit’ van Koekelare; bericht over een hoeve in Uitkerke en Sijsele (oorlogssituatie); een prijslijst
van medicamenten.
Vorm: register
periode: 1918-1922
opmerking: geen gegevens vanaf 13/01 tot 04/03 en van 30/09 tot 18/10/1918; uitvoerige wondbeschrijving
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op 3 en 4/12/1918 van 2 patiënten.

8/

9/

c

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding van patiënten, hun medicatie en eventuele
afrekening. Vooraan klad van een pachtcontract voor een huis in de Oostendestraat in Brugge.
Raadplegingen genoteerd vanaf 13 januari. Met brief van chirurg Charles Glitschku (Gent).
Persoonlijke (?) notities over operaties bij patiënten; reclamebrief van de lokale agent van de Banque
Générale d’Ostende; ministeriële omzendbrief aangaande handel in cocaïne, opium, heroïne en morfine.
Vorm: register
periode: 1919

d

Publicaties van medische aard uit de bibliotheek van dokter R. Proot / Koekelare:
M. Blas, De la présence de l’acide salicylique dans les bières, Brussel, 1878,16 p.
Th. Sevens, Jan Palfyn’s leven, werken en verdiensten, Kortrijk, 1887, 86 p.
Rapport de la commission médicale de la province de la Flandre Occidentale, Brussel, 1887, 32 p.
S. Kneipp, La santé pour tous sans frais, Parijs, 1892, 77 p.
de Vaucleroy, L’hérédité alcoolique, Brussel, 1893, 25 p.
L. Verhoef, Notes et observations de chirurgie, Brugge, 1898, 39 p.
Cholera. Onderrichting voor de geneesheren, Brussel, 1911, 31 p.
H. Baekeland, De zuigelingsterfte in West-Vlanderen, Brugge, 1911, 15 p.
Rapport de la Commission Médicale Provinciale de Bruges sur ses travaux pendant l’année 1911, Brussel,
1912, 46 p. (met uitnodiging tot het verstrekken van gespecialiseerde informatie);
Diphteritis. Onderrichting voor het geneeskundig korps, Brussel, 1912, 40 p. (tweetalig);
Onderrichtingen voor het publiek en de bedienden van ontsmettingsdiensten ingeval van cholera, Brussel,
1911;
Ministère de la Défense Nationale, Barême des invalidités, Brussel, 1920 ;
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Onderrichtingen voor het geneeskundig korps betreffende de
Typhuskoorts – uitgave 1919 ;
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Typhuskoorts – onderrichting voor het
geneeskundig korps – uitgave 1922 (Nederlands en Frans).
Vorm: brochures
periode: 1878-1922

a

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding van patiënten, hun medicatie en eventuele
afrekening. Inliggend 2 brieven van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dienst Gezondheid en
Hygiëne; brief van het laboratorium ‘Dosi’; briefkaart van de Bacteriologische Dienst, afdeling WestVlaanderen + nota; twee rekeningen van de ‘kinderweging’; omzendbrief van rijkswachtbrigade inzake
chirurgische tussenkomsten.
Vorm: register
periode: 1920

b

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding van patiënten, hun medicatie en eventuele
afrekening. Inliggend brief van het ministerie van Bevoorrading, brief van firma Jonckheere, Roeselare
(rijtuigen); kladbrief aan de heer Buyssens.
Vorm: register
periode: 1921

c

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding van patiënten, hun medicatie en eventuele
afrekening. Vooraan vermelding van schoolonderzoeken in Vladslo, Werken en Bovekerke. Inliggend
resultaten van het schoolonderzoek in Bovekerke en Vladslo (dit laatste op een briefkaart met afbeelding
van een schoolkolonie voor oorlogskinderen in Orly). Achteraan recapitulatie van medische activiteiten in
Koekelare, Mokker en Leke; apart: Dis Koekelare, Bovekerke en Werken.
Vorm: register
periode: 1922

a

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding van patiënten, hun medicatie en eventuele
afrekening.
Vorm: register
periode: 1923

b

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding van patiënten, hun medicatie en eventuele
afrekening. Lijst van patiënten in Knokke, Oostende, Ichtegem, Bovekerke, Moere, Eernegem. Toelating
van het armbestuur om een gezin kosteloos te behandelen. Lijst met kosteloze patiënten in Werken en
Vladslo. Patiëntenschrift (Knokke, Oostende, Ichtegem, Bovekerke, Moere, Eernegem).
Vorm: register
periode: 1924

c

Agenda van dokter Renaat Proot / Koekelare met vermelding van patiënten, hun medicatie en eventuele
afrekening. Inliggend kladrapporten over schoolbezoeken in Koekelare, Mokker, Bovekerke, Werken en
Vladslo; briefje met diagnose; lijst van inwoners die een aantal roeden grond aankopen; achteraan overzicht
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medische activiteiten, o.m. schoolbezoek in Leke. Brief over een achterstallige betaling.
Vorm: register
periode: 1925

10/

11/

d

Agenda van dokter Renaat Proot/Koekelare met vermelding van de patiënten, hun medicatie en eventuele
afrekening. Inliggend brief van notaris A. De Busschere (Brugge) inzake de verhouding met een pachter,
brief van eventuele pachters R. Vandenbroucke-Verlinde; brief vanwege het Christen Werkverbond
(Oostende); brief vanwege Onderlinge Bijstand/Mokker; kopie van een akte aangaande een eigendom in
Brugge, kladrapporten over schoolbezoeken in Koekelare, Vladslo, Bovekerke, Werken. Brief van
burgemeester van Vladslo inzale kosteloos medisch toezicht; nota over medicamenten, bericht van collegadokter Sebrechts (Brugge); diagnose bij verlamd kind; laboratoriumanalyse; brief van Pharmacie Centrale
de Belgique.
Vorm: register
periode: 1926

a

Agenda dokter Renaat Proot/Koekelare met vermelding van zijn patiënten, hun medicatie en eventuele
afrekening. Inliggend een verklaring van Renaat Proot over een medische ingreep in oktober 1918; een
afschrift van de vrederechter van Gistel inzake een ongeval in Leffinge met een kladversie van de
doktersverklaring dienaangaande; verklaring van de Rijkswacht van Koekelare; brief van de C.O.O.
Vladslo; brief over het verhuren van een huis in Brugge; brief inzake oorlogsschade; overzicht van nietbetaalde rekeningen.
Vorm: register
periode: 1927

b

Agenda dokter Renaat Proot/Koekelare met vermelding van zijn patiënten, hun medicatie en eventuele
afrekening. Inliggend een notitie van dr. Sebrechts/Leuven en twee nota’s.
vorm: register
periode: 1928

c

Agenda dokter Renaat Proot/Koekelare met vermelding van zijn patiënten, hun medicatie en eventuele
afrekening. Inliggend: een nota.
Vorm: register
periode: 1933

d

Agenda van dokter Proot/Koekelare met vermelding van de dagelijkse patiënten, de voorgeschreven
medicameten en de afrekening. Achteraan overzicht van de inkomsten voor het hele jaar 1933.
Vorm: register
periode: 1933
opmerking: begint op 22 augustus.

a

Aanslagbiljetten
1898 Koekelare: personele aanslag
1903 koetspaard, prachtpaard, hond, K.I., personele belasting zoals huur, mobilair, dienstboden, patentrecht
op genees- en vroedkunde en levering van medicijnen;
1904 2 honden, een prachtpaard, 1 koetspaard, K.I., personele belasting, patentrecht;
1907 idem;
1909 één koetspaard, één prachtpaard, K.I., personele belasting-bijgevoegd aanslagbiljetten van de weduwe
van Karel Van Moere-Van Damme, schoonmoeder;
1910 één hond, één prachtpaard, één koetspaard, K.I. van bezittingen in Koekelare, Eernegem, Ichtegem,
Brugge, Sijsele, Zevekote, opcentiemen en rioolbelasting Brugge+ dwangbevel; kwijschrift i.v.m. erfenis
van Eugenie Van Damme;
1911 idem, behalve twee koetspaarden en K.I. Zevekote ontbreekt;
1912 idem, behalve twee honden;
1913 één hond, twee koetspaarden, personele belasting, K.I. Koekelare, Eernegem, Ichtegem, Brugge,
Sijsele, opcentiemen Koekelare, dwangbevel opcentiemen en rioolbelasting Brugge+ kwijtschrift;
1914 idem, K.I. Koekelare, Eernegem, Brugge, Sijsele;
1915 taks op patentrecht-vastgesteld door Ortskommandatur; kladversie van klachtbrief aan
belastingsdirecteur inzake eigendommen bezet door Duitse troepen;
1916 één hond, één paard, personele belasting, K.I. Koekelare, Eernegem, Sijsele, Handzame +
betalingsbevel Werken; bezettingsheffing op de elektriciteit; vraag om inlichtingen van de ontvanger van
belastingen in Diksmuide;
1917 één paard, één hond, K.I. Brugge, Sijsele, Handzame, Werken, Koekelare; personele belasting;
1918/1919 K.I. Sijsele, Koekelare, Eernegem; personele belasting;
1920 provinciale belasting: één hond, twee paarden; K.I. Koekelare, Eernegem, Brugge, Sijsele, Werken,
Oedelem, Zuienkerke, Uitkerke,; uittreksel van de kadastrale legger met 59 percelen in Koekelare;
1921 K.I. Zuienkerke, Uitkerke, Koekelare, Werken, Eernegem; belasting op roerend bezit,
beroepsbelasting, supertaks; provinciale belasting: één hond, één paard;
1922 kladbrief van een verklaring aan de controleur van belastingen aangaande zijn inkomsten in 1920 en
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1921 bij patiënten van het Armbestuur en de Onderlinge Bijstand;
1923 herzieningskaart dienstjaar 1915 + reactiebrief van de belastingplichtige met vermelding van zijn vijf
huurders in Eernegem;
1926 formulier inkomstenbelasting;
1927 formulier inkomstenbelasting van Sijsele, Koekelare, Zuienkerke, Eernegem, Blankenberge;
bedrijfsbelasting;
1928 uittreksel uit de kadastrale legger van Koekelare, 62 percelen;
1930 uittreksel uit de kadastrale legger van Koekelare, 62 percelen; waarborg Ford Motor Cy;
1934 K.I. Leke;
1935 hernieuwing van betaling;
1936 wegenbelasting Handzame;
1938 Koekelare: mobiliën- en bedrijfsbelasting, crisisbelasting, fonds uitgaven voor mobilisatie,
verkeersbelasting + polis A.T.S. via makelaar Roger Proot in Brugge; K.I. : Oostende, Steenkerke,
Handzame, Eernegem, Werken, Ichtegem, Oedelem, Uitkerke, Zuienkerke, Brugge, Sijsele, Vladslo;
crisisbelasting: Ichtegem, Slijpe, Leke, Koekelare; aanmaning Sijsele;
1939 fonds uitgaven voor mobilisatie; kladbriefje met namen van huurders en opbrengsten in Eernegem,
Brugge, Vladslo, Werken, Koekelare, Ichtegem, Oedelem, Sijsele, Uitkerke, Veurne, Zuienkerke,
Handzame; dwangmaningen; wegenbelasting Koekelare, Sijsele; watering Blankenberge en Eyensluis;
kladversie van een vraag aan belastingsinspecteur, betalingsbewijs van de wegentaks in Eernegem;
1940 inkomstenbelasting Koekelare; K.I. Zuienkerke, Werken, Eernegem; wegenbelasting Handzame,
Koekelare; aanmaning Sijsele; waarschuwing Sijsele;
1941 Watering Moerkerke; aanmaning dwangaanmaning;
1942 inkomstenbelasting; K.I. Koekelare, Oedelem, Handzame, Werken, Uitkerke, Brugge, Vladslo,
Ichtegem, Sijsele, Zuienkerke, Eernegem; wegenbelasting Koekelare, Uitkerke; provinciale belasting
honden; watering Esen; crisisbelasting in 12 gemeenten, aanmaning en dwangmaning; brief van
burgemeester van Eernegem om uitleg bij de aangifte;
1943 crisisbelasting in 12 gemeenten;
1944 K.I. Koekelare, Handzame, Werken, Uitkerke, Brugge, Vladslo, Zuienkerke, Eernegem, Steenkerke;
crisisbelasting in 12 gemeenten; tabaksbelasting.
Vorm: pak
periode: 1898-1944

b

Documenten in verband met de brandverzekering o.m. polissen van de Samenwerkende BrandverzekeringsMaatschappij van Couckelaere.
Vorm: 7 stukken
periode: 1901-1943

c

Documenten over de beroepsvereninging Syndicaat van ’t Westen.
Vorm: 9 stukken
periode: 1913-1925

d

Rekeningen van geleverde medicijnen, verbanden, apparatuur aan Renaat Proot/Koekelare.
Vorm: 1 pak
periode: 1900-1932

e

Rekeningen van herstellingen aan woningen, koets, auto; van dierenvoeding en –verzorging; van het
huishouden, van bomenverkoop. Met vier notitieboekjes voor huishouduitgaven, huurgelden, lijsten van
obligaties.
Vorm: map
periode: 1896-1947

f

Betalingsbewijzen voor medische tijdschriften (Revue médicale de Louvain; Geneeskundig Tijdschrift voor
België, Le Scalpel, Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift).
Vorm: 6 stukken
periode: 1911-1920

g

Brief van het gemeentebestuur betreffende de verdeling van het medisch schooltoezicht tussen de dokters
Proot en Volbrecht.
Vorm: één stuk
periode: 1923

h

Briefwisseling van familiale aard en met huurders en kennissen; met menu van een familiefeest.
Vorm: map
periode: 1930-1941

i

Briefwisseling met Commissies van Openbare Onderstand (Koekelare, Oostende, Werken, Bovekerke).
Vorm: map
periode: 1920-1926

j

Betalingsbewijzen in verband met Onderlinge Bijstand (lidmaatschapskaart); stichtersgift voor “’t muziek”;
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lidmaatschap Koekelaarse Paardenverzekering; Société Anti-Cancèreuse Belge.
Vorm: 4 stukken
periode: 1910-1932

12/

13/

k

Briefwisseling van medische aard met patiënten en collega’s (gedateerde en ongedateerde stukken).
Vorm: map
periode: 1895-1944

l

Bundel zakelijke stukken o.m. brief over jachtrecht, verkoop van busselhout, betalingsbewijzen.
Vorm: map
periode: 1909-1926

m

Brief aan mevrouw Renaat Proot aangaande Koekelaarse oorlogsjaren (families Deprince, Fadreau,
Jonckheere, Lachat, Vandendriessche).
Vorm: één stuk
periode: 1940

a

Schoolschriften secundair onderwijs van Edgard Proot (Latijns-Griekse humaniora, St.-Lodewijkscollege
Brugge – Franstalig) (Engels, wiskunde, meetkundig tekenen, aardrijkskunde, godsdienst, Frans, huiswerk,
Grieks, Latijn, Vlaams, natuurlijke historie, muziek, tekenen).
Vorm: schriften
periode: 1920-1926

b

Brief van het Sint-Janshospitaal in Brugge met de toelating voor dokter Edgar Proot om er de studie in de
verloskunde te vervolmaken.
Vorm: één stuk
periode: 1939

c

Universitaire cursussen fysiologie (2); zoölogie (3); plantkunde toebehorende aan R. Adriaens.
Vorm: 7 schriften
periode: 1875?-1879?
Opmerking: In het schrift zoölogie 1 zit een uitnodiging van de Davidsfonds-studentenafdeling voor een
vergadering (dinsdag 13 slachtmaand) in de bovenzaal van het Oratorienhof in Mechelen, uitgegeven door
secretaris Albrecht Rodenbach.

d

Universitaire cursus hygiëne toebehorend aan Hairion
vorm: schrift
periode: laatste kwart 19e eeuw

e

Schoolschrift van Elvire Proot aan de aangenomen, lagere meisjesschool in Koekelare, diverse vakken in
het Nederlands en het Frans (wellicht zesde studiejaar).
Vorm: 1 stuk
periode: 1913-1914

f

Schoolschrift voor Vlaamsche Spraakkunst van Etienne Proot aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge.
Vorm: 1 stuk
periode: 1915

g

Collectie schriftomslagen uit de reeks ‘Cahiers de classe patriotiques’ (rubrieken: steden, internationaal,
militair, dynastiek) toebehorend aan de kinderen van Renaat Proot.
Vorm: map
periode: 1920?

h

Schriften van universitaire colleges (histologie, psychologie, fysiologie, zenuwstelsel) 1 e en 3e kandidatuur
geneeskunde Leuven toebehorend aan Edgar Proot.
Vorm: 6 schriften
periode: 1931-1933
opmerking: zie ook 15 p

i

Uitnodiging tot en programma van een concert en een revue n.a.v. het 10-jarig bestaan van de Société
libérale des étudiants en médecin (Leuven ?).
vorm: 1 stuk
periode: ?

j

Versierd programma voor het mondeling examen van het 2e trimester aan het Sint-Barbaracollege in Gent,
af te leggen door Edgard Proot en een schoolkalender van het 3 e trimester.
Vorm: 2 stukken
periode:1921-1922

k

Devote prent ‘La grande promesse’ ( = belofte van de Heer aan Sint-Marguerite-Marie).
Vorm : 1 stuk
periode : 1927

l

Collectie tekenboeken van Edgard Proot (Sint-Barbaracollege Gent).
Vorm: 3 tekenschriften (A 4)
periode: 1922-1924

a

Twee gedichten over het studentenleven in Leuven door Etienne Proot.
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Vorm: 1 stuk

periode: 1924

b

Bundel met belastingbescheiden ten laste van dr. Etienne Proot.
Vorm: map
periode: 1939-1942

c

Rekeningen van de Gas-, Electriciteits- en Waterbedeling van de Stad Oostende ten laste van dr. Etienne
Proot.
Vorm: 4 stukken
periode: 1939-1954

d
Bundel bestellingen door dr. Etienne Proot.
Vorm: 5 stukken

periode: 1940-1956

e
Diploma’s van eretekens uitgereikt door het Rode Kruis van België aan dr. Etienne Proot.
Vorm: 2 stukken
periode: 1946
f

Dossier betreffende wagens van dr. Etienne Proot (inbeslagname door de Duitse bezetter; pogingen om na
de oorlog een nieuwe wagen te bekomen).
Vorm: 7 stukken
periode: 1941-1947

g

Brief van dr. J. Helleputte met een verslag over de operatie van een patiënt van dr. Etienne Proot.
Vorm: 1 stuk
periode: 1948

h

Briefwisseling gericht aan dr. Etienne Proot in verband met arbeidsongevallen.
Vorm: 3 stukken
periode: 1948

i

Telegrams met gelukwensen aan dr. Etienne Proot t.g.v. zijn verloving.
Vorm: 2 stukken
periode: 1947

j

Bewijs van lidmaatschap van dr. Etienne Proot bij de Orde van Geneesheren.
Vorm: 1 stuk
periode: 1948

k

Bundel met belastingbescheiden ten laste van dr Edgard Proot.
Vorm: map
periode: 1938-1948

l

Briefwisseling van en aan Elvira, Edgard en Etienne Proot.
Vorm: 5 stukken
periode: 1936-1940

m

Bundel met belastingbescheiden ten laste van Elvira Proot.
Vorm: map
periode: 1935-1944

n

Misboekje bij de uitvaart van dr. Etienne Proot.
Vorm: 1 stuk

periode: 1981

o

Pianoboeken van dr. Etienne Proot (P. Wante, Vade-mecum du pianiste. 500 exercices, Gent ; A. Wouters,
Gammes majeures et mineures dans toutes les positions, Brussel ; A. Schmoll, Les Etrennes du jeune
pianiste, 25 récréations mélodiques et progressives, Parijs ; L. Streabog, Les étoiles d’or, six danses faciles
pour les petites mains et doigtées pour le piano, Brussel ; L. Kohler, Méthode pratique de piano, Leipzig).
Vorm : 5 partituurboeken
periode : ca. 1920

p

Collectie schoolschriften van het 7e studiejaar tot de retorica van Etienne Proot, als intern aan het SintBarbaracollege in Gent.
Vorm: pak
periode: 1915- 1921
opmerking: misschien was Etienne Proot tijdens de oorlog intern aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge;
in een schrift achteraan staan kladbrieven die hij naar huis schreef o.m. met vermelding van zijn
lidmaatschap bij de scouts en de verhouding met de notarisfamilie Masureel; een brief aan een vriend over
het ontlenen van een woordenboek.

q

Collectie schriften van Etienne Proot, student geneeskunde aan de universiteit in Leuven (kandidaturen).
Vorm: pak
periode:1923-1925
opmerking: één schrift verwees naar een cursus aan de universiteit in Gent; inliggend een uitnodiging van
SKSA om een retraite bij te wonen.
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14/

r

Bundel met kadastrale gegevens over de inplanting van het doktershuis Proot in de Noordomstraat te
Koekelare met een verslag over de te beschermen site.
Vorm : map
periode : 1997-1998
opmerking : publicatie JBS 1998 & 2013.

a

Huishoudelijk reglement van het Rode Kruis van België, afdeling Koekelare, met uitnodiging, verslag en
briefwisseling over de stichtingsvergadering.
Vorm: 5 stukken
periode: 1986-1987
opmerking: zie ook collectie affiches en Beeldbank; 16J-01K/ 7b.

b

Uitnodigingen tot activiteiten van het Rode Kruis van België, afdeling Koekelare.
Vorm: map
periode: 1979-1985
opmerking: met Universeel, jg. 5, nr. 5 (1980), zie blz. 123 en volgende.

c

Dossier over de werking van het Rode Kruis van België, afdeling Koekelare: diverse propagandaklevers,
lijsten van donoren, financieel beleid, jaarverslagen, briefwisseling, landkaart van België met de hulpposten
(1955).
Vorm: map
periode: 1983- 1987
opmerking: met één brief over de werking in 1986; overzicht inkomsten kaartingen 1983-1987.

d

Dossier over de werking van het Rode Kruis van België, afdeling Koekelare.
Vorm: map
periode: 1988

e

Dossier over de werking van het Rode Kruis van België, afdeling Koekelare.
Vorm: map
periode: 1989

f

Dossier over de werking van het Rode Kruis van België, afdeling Koekelare.
Vorm: map
periode: 1990

g

Dossier over de werking van het Rode Kruis van België, afdeling Koekelare.
Vorm: map
periode: 1991

h

Dossier over de werking van het Rode Kruis van België, afdeling Koekelare.
Vorm: map
periode: 1992

i

Dossier over de werking van het Rode Kruis van België, afdeling Koekelare.
Vorm: map
periode: 1993-1994

j

Dossier over de werking van het Rode Kruis van België, afdeling Koekelare.
Vorm: map
periode: 1995

k

Dossier over de werking van het Rode Kruis van België, afdeling Koekelare.
Vorm: map
periode: 1996-1997

l

Dossier over de werking van het Rode Kruis van België, afdeling Koekelare.
Vorm: map
periode: 1998

m

Dossier over de werking van het Rode Kruis van België, afdeling Koekelare.
Vorm: map
periode: 1999

n

Dossier over de werking van het Rode Kruis van België, afdeling Koekelare.
Vorm: map
periode: 2000

o

Dossier over de werking van het Rode Kruis van België, afdeling Koekelare.
Vorm: map
periode: 2001

p

Overdracht van het bestuursmandaat aan de Vriendenkring van de vrijwillige bloed- en plasmagevers
Koekelare (lijst nieuwe bestuursleden) vorm: map
vorm: 5 stukken
periode: 2002

q

Geïllustreerd overzicht van de Nationale Dienst voor het Bloed bij het Rode Kruis van België.
Vorm: 1 stuk
periode: 1939
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15/

r

Lijst met hulpgoederen van het Amerikaanse Rode Kruis, die aan notaris Georges Masureel, voorzitter
van het Rode Kruis in Koekelare, werden overgemaakt.
Vorm: 1 stuk
periode: 1946

a

Lijst met geneesheren in Koekelare opgesteld door pastoor Hector De Gryse.
Vorm: 1 schrift
periode: 1940-1950

b

Manuscript van Leven en werken van dr. Karel de Gheldere (1839-1913), door pastoor H. De Gryse (?),
136 getypte bladzijden (met 1 kaart, 7 foto’s, een stamboom met wapenschilden).
Vorm: 1 stuk
periode: 1932 (?)-1950 (?)
opmerking: wellicht basis voor Hector De Gryse, Triphon Dereeper, Karel de Gheldere, dichter en dokter,
Koekelare, 1958.

c

Thuisverpleegkunde en het Wit-Gele Kruis van Limburg, Genk 1977, A. Vanpeteghem.
Oppensioenstelling van oud directrice Adrienne Vanpeteghem (december 1981).
Vorm: map
periode: 1977-1981
opmerking: gift van Hilda Jonckheere.

d

Propagandabrieven van Het Wit-Gele Kruis, afdeling Koekelare.
Vorm: 7 stukken
periode: 1980-2015
opmerking: opgericht in 1965

e

Uitnodiging tot de viering van Germaine Plyson, verpleegster bij het Nationaal Werk van Kinderwelzijn
(De Weging), afdeling Koekelare.
Vorm: 1 stuk
periode: 1980

f

Dossier over de vraag van Pharaïlde Van Haverbeke (Bovekerke) om deel te nemen aan het
toegangsexamen voor vroedvrouw aan de Provinciale School voor Vroedvrouwen in Brugge; verslag van de
gemeenteraad over de studietoelage.
Vorm: 3 stukken
periode:1888-1889
opmerking: met kopie van het examen.

g

Bundel documenten betreffende studenten aan de Provinciale School voor Vroedvrouwen in Brugge:Valerie
Jongbloet en Valerie Dewulf.
Vorm: 8 stukken
periode:1893-1898
opmerking: enkele stukken zijn kopieën van PA., 4e afdeling nr. 426i, 433e en 433d.

h

Bundel kalenders betreffende de raadplegingen Het Jonge Kind (De Weging) in Koekelare.
Vorm: map
periode: 1982-1992
opmerking: met lijst van de comitéleden.

i

Diploma’s van de Gouden Medaille der Kroonorde, uitgereikt door de koning op voorstel van de minister
van Volksgezondheid, voor het jarenlange dienstbetoon aan Kind en Gezin, afdeling Koekelare aan Cecilia
Dewilde, Jeanne Cattryse, Adrienne Jonckheere en Maria Ampe.
Vorm: 5 stukken
periode: 1988
opmerking: krantenknipsels betreffende de afschaffing van ‘De Weging’.

j

Ambulance – Hulpdienst Koekelare (Oostmeetstraat 83) en Ziekenvervoer G. Vanroose (Veldstraat 8).
Vorm : 3 stukken
periode : ?

k

Rondschrijven over het Kosteloos radiofotografisch bevolkingsonderzoek in Koekelare.
Vorm : 1 stuk
periode : 1967

l

Folder over zitdagen Ziekenfonds “De West” in Koekelare (café Hertog van Arenberg).
Vorm : 1 stuk
periode : 1976

n

Uitnodiging bestuursvergadering ziekenzorg CM Koekelare 01/03/2010
Vorm: 1 stuk
periode: 2010

o

“Van piskijkers en heelmeesters – Genezen in de Gouden eeuw” (Leiden 2000) : informatie over medische
praktijken van vóór 1800 (trefwoorden : chirurgijn, apotheker, dokter, aderlaten).
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Vorm : brochure (kopie)

periode : 2000

p

Collectie (Nederlandstalige) studentennotities van Edgar Proot aan de Leuvense Universiteit (fysiologie,
microscopie, weefselleer, splanchnologie, zenuwstelsel).
Vorm : 8 stukken
periode : 1931-1934
opmerking: zie ook doos 12

q

Grafrede door C.R. voor dokter Joannes De Laeter (+ Koekelare 20/11/1825) in naam van de Maatschappij
voor Toonkunde van Diksmuide, waarvan de dokter lid was, en een bericht voor een Brugs weekblad
hierover, opgesteld door R. Desnick in Beerst; poëtische hulde door David De Simpel voor dokter Louis
De Laeter n.a.v. een bekroning voor een lokale inentingscampagne.
Vorm : 3 stukken
periode : 1825-1841
opmerking : publicatie J. Heus, R. Arren, JBS 2006, p. 9-35 en P. Lansens, Belgies geschiedenis, p. 604;
met getypte transcripties.
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16J–01K

Civiele Bescherming/Brandweer

bewaargever: Civiele bescherming Koekelare 1-10
Brandweer Koekelare 11 1/

2/

opmaak: G. Deprez
Lootens Bernard: 11 e.v.

a

Brochure met een beknopte historiek en een artikel in de Koekelaarse Nieuwsbrief ter gelegenheid van de
oprichting van de voorpost Civiele Bescherming Koekelare.
vorm: map
periode: 1997
opmerking: zie ook Beeldbank (foto’s en collectie dia’s over rampoefening en instructie); collectie
affiches.

b

Ledenlijst van de Civiele Bescherming Koekelare .
vorm: map
periode: 1968-1977

c

Alarmeringsfiches, structuurplan alarmering, lijst met instructeurs en agenten van de voorpost Civiele
Bescherming Koekelare.
vorm: map
periode: 1997

d

Bundel documenten i.v.m. een nationale en een gemeentelijke rampoefening van de voorpost Civiele
Bescherming Koekelare.
vorm: map
periode: 1982 - 2002

e

Bundel documenten i.v.m. de medewerking van de voorpost Civiele Bescherming Koekelare aan de rally
‘Omloop van Vlaanderen’ en de ‘Rally van de Westhoek’.
vorm: pak
periode: 1974- 1984

f

Bundel documenten i.v.m. de jaarlijkse tombola georganiseerd door de voorpost Civiele Bescherming
Koekelare.
vorm: map
periode: 1965 - 1991

g

Briefwisseling en verslagen van de bestuursvergaderingen van de voorpost Civiele Bescherming
Koekelare.
vorm: map
periode: 1961 - 1987

a

Facturen van de voorpost Civiele Bescherming Koekelare.
vorm: map
periode: 1980-1991

b

Kasboeken, spaarboekje RVS en kopie van het spaarboekje Spaarkrediet van de voorpost Civiele
Bescherming Koekelare.
vorm: map
periode: 1969-1986

c

Activiteiten georganiseerd door de Vriendenkring van de Civiele Bescherming Koekelare: jaarlijks
feestmaal, daguitstappen, moederdag. ( 1962-1964: Verbroedering Korps Burgerlijke Bescherming).
vorm: pak
periode: 1962-1986

d

Bundel documenten i.v.m. de organisatie van bals door de Vriendenkring van de Civiele Bescherming
Koekelare.
vorm: map
periode: 1977-1986

e

Contract voor de verzekering van lichamelijke ongevallen afgesloten door de Civiele Bescherming
Koekelare.
vorm: map
periode: 1982

d

Getuigschriften en informatiebrochures van en over de Civiele Bescherming in het algemeen.
vorm: map
periode: -

e

Informatie over een interventie van de Civiele Bescherming Koekelare bij de watersnood in Eernegem in
Aanpassingswerken aan de Engelbeek.
vorm: brochure
periode: 1988
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3/

4/

5/

f

Krantenknipsels i.v.m. Civiele Bescherming Koekelare.
vorm: map
periode: 1974

g

Herinneringsdiploma uitgereikt aan de vaandeldrager van de Civiele Bescherming Koekelare door de NSB.
vorm: stuk
periode: 1993

h

Notitie i.v.m. de herstructurering van de Civiele Bescherming.
vorm: map
periode: 1994

i

Handleiding brandbeveiliging en statistieken over interventies van de brandweerdiensten.
vorm: bundel en brochure
periode:1980

j

Tabellen met de adressen van de verantwoordelijken van de Civiele Bescherming West-Vlaanderen.
vorm: map
periode:1986-1987

k

Transparanten met het logo van het korps Civiele Bescherming.
vorm: map
periode:

a

Burgerlijke Bescherming, 1955-1956 nr. 1 en 3; 1957 nr. 4 en 7; 1959 nr.1; 1960 nr. 2; Civiele
Bescherming, 1963 nr. 2-3 en 5-6; 1966 nr. 1, 2, 3-4 en 6; 1967 nr. 3 en 5-6; 1968 nr. 1 en 3-4; 1968 nr. 15; 1971 nr. 2- 6; 1972 nr. 2; 1973 nr. 4- 6; 1974 nr. 1-2; 1975 nr. 1; 1976 nr. 1-2; 1978 nr. 1.
vorm: pak
periode: 1955-1978

b

Knal (Krantje voor Nederlandstalige Actualiteits Lectuur), 1985 en Stem van de vrijwilliger, 1964-1966.
vorm: map
periode: 1964 - 1985

c

Handleiding ‘Organisatie niveau twee’ van Civiele Bescherming.
vorm: pak
periode: ?

d

Handleiding ‘Methodologie ‘ van Civiele Bescherming.
vorm: map
periode: ?

e

Handleiding ‘Kaartlezen, oriëntering en schetsen’ van Civiele Bescherming.
vorm: map
periode: ?

a

Handleiding ‘Schuilplaatsen’ Civiele Bescherming.
vorm: map
periode: ?

b

Vademecum voor het personeel van VPF Civiele Bescherming.
vorm: pak
periode: ?

c

Vademecum ten behoeve van de detectieploegen van Civiele Bescherming.
vorm: map
periode: ?

d

Handleiding ‘Reddingstechniek’ van Civiele Bescherming.
vorm: pak
periode: 1985

e

Cursus ‘Eerste Hulp bij ongevallen’ van Civiele Bescherming.
vorm: pak
periode: 1981

f

Handleiding ‘Documenten en Transmissie’ van Civiele Bescherming.
vorm: map
periode: ?

a

Handleiding ‘Chemisch gevaarlijke stoffen’ van Civiele Bescherming.
vorm: map
periode: 1975

b

Handleiding ‘Algemeenheden over de biologische oorlog’ van Civiele Bescherming.
vorm: map
periode: ?

c

Handleiding ‘Chemische oorlog’ van Civiele Bescherming.
vorm: map
periode: 1968
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d

Elementair handboek ‘Vuurbestrijding’ van Civiele Bescherming.
vorm: map
periode: ?

e

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Informatiebrochure Civiele Bescherming.
vorm: map
periode: 1972

f

Handleiding voor interventies van Civiele Bescherming.
vorm: map
periode: ?

g

Handleiding Civiele Bescherming bij werkongevallen.
vorm: map
periode: ?

h

Vademecum Civiele Bescherming voor PCB-oefeningen.
vorm: pak
periode: ?

a

Bijscholingscursussen van de Civiele Bescherming.
vorm: map
periode: ?

b

Handleiding en berichtgeving van Civiele Bescherming.
vorm: map
periode: ?

c

Bundel documenten i.v.m. het gebruik van het materieel van de Civiele Bescherming.
vorm: pak
periode: ?

d

Bundel documenten i.v.m. nieuw materieel van de mobiele colonnes van de Civiele Bescherming.
vorm: pak
periode: ?

a

Instructies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ten behoeve van de Civiele Bescherming.
vorm: map
periode:1977-1989

b

Handboek voor helpers van het Rode Kruis van België
vorm: pak
periode:1978

c

Reglement van inwendige orde van de Vrijwillige Gemeentelijke Brandweer Koekelare.
vorm: map
periode:1964

d

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Gemeentelijke brandweer. Algemeene
onderrichtingen, Brussel, 1926, (met Franse versie). Niet aanwezig

e

Niet werkdadige burgerwachten. Algemeene onderrichting, Brussel, 1901, 55p.

8/

a

Voorwerpen van de Civiele Bescherming Koekelare: 12 zelfklevers , 2 medailles, gedenksteen 20 jaar
korps C.B. Koekelare, 4 mouwkentekens , overzicht met graden, keramieken siersteen; 2 medailles
Brandweer
vorm: geborgen in blikken doos
periode: 1955-1989

9/

a

2 helmen met kenteken en plastieken naambordje
vorm: doos
periode:1977-1989

10/

a

Pamflet als reactie van het Vrijwillige Brandweerkorps Koekelare op een vernederend krantenverslag over
een lokale brand.
vorm : 1 stuk
periode : 1964

b

Kalenders van het Vrijwillige Brandweerkorps Koekelare.
vorm: pak
periode: 1966-2022

c

Lijst met vrijwilligers van het Brandweerkorps Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1947

d

Contract tussen Stad Torhout en gemeente Koekelare betreffende hulpverlening in geval van brand op
grondgebied Koekelare;
opmerking: kopie

6/

7/

7/05/2022

225
vorm: 1stuk

periode: 1939

11/

Belgisch Brandttijdschrift tweemaandelijkse uitgave van NVBB (Nationale Vereniging voor Beveiliging
tegen Brand). Vanaf 1991 NVBB Magazine, Brand en Diefstalbeveiliging.
1981 nr 54
1982 nrs 62,63
1983 nrs 64,65,67,68
1984 nrs 69, 71,72
1985 nrs 77, 78
1986 nrs 79, 80, 81, 82, 83
1987 nrs 85, 86,87,88
1988 nrs 89,90,92,93
1990 nrs 99,100,101,103
1991 nrs 107,108,109
NVBB Magazine

12/

De Westvlaamse Brandweerman driemaandelijkse uitgave van de Koninklijke Westvlaamse
Brandweerfederatie vzw.
1982 nrs 225, 226, 227
1983 nrs 228, 230, 231
1984 nrs 232, 233, 234, 235
1985 nrs 236,239
1986 nrs 240,241,242
1987 nrs 243,244
1988 nrs 246,247,248
1989 nrs 249,250
1990 nrs 251,252,253
1991 nrs 255,256,257
1992 nrs 258,260
1993 nr 261
1996 nr 272
De Belgische Brandweerman driemaandelijkse uitgave van de Koninklijke Belgische Brandweerfederatie
(Nederlandstalige Vleugel) VZW.
1984 nrs 1,2,3,4 (60ste jaargang)
1985 nrs 1,2,3,4
1986 nrs 1,2,3,4
1987 nrs 1,2,4 + technisch bundel: Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming.
1988 nrs 1,3,4
1989 nrs 1,2,3,4
1991 nr 3
1993 nrs 1,3,4

13/

Fireforum, magazine voor een betere brandpreventie, verschijnt 5x per jaar
2006 nrs 1, 5
2007 nr 9
2008 nrs 11, 12,13,14,15
2009 nrs 16,17,18,19,20
2010 nrs 21,22,23,24,25
2011 nrs 26,27,28,29,30
2012 nrs 31,32,33,34,35,
2013 nr 36

14/

De Brandweerman , driemaandelijks tijdschrift van Brandweervereniging Vlaanderen vzw.
2004 nr 496 september; 80ste jaargang
2005 nrs 498, 501
2006 nrs 502,506
2007 nr 510
2008 nrs 512,513,514,516
2009 nrs 517,518,519,520,521
2010 nrs 522,523,524,525,526
2011 nrs 527,528,529,530,531
2012 nrs 532,533,534,535,536
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2013 nr 537
Reeks technische dossiers uitgegeven door NVBB (Nationale Vereniging voor Beveiliging tegen Brand).
Vanaf april 1981
TD 38 Bluspoeders; TD 45 Evacuatiewegen; TD 46 Computerinstallaties; TD 47 Alfabetische woordenlijst
van het art.52 (Het artikel 52 van het ARAB is één van de bijzonderste >Belgische reglementeringen in
verband met maatregelen voor beveiliging tegen brand; TD 48 Automatisch blusinstallaties mat halon
1301; TD 49 Verwarmingsinstallaties; TD 50 Brandpreventieverslag; TD51 checklist; TD52 Halon 1211;
TD 53 Doorvoering van Rf wanden; TD 54 Goedkeuring autonome branddetectoren; TD 56 Beveiliging
tegen binnendringing elektronische installaties; TD 58 Instorting op de brandplaats; TD 59 Centrale
bewakingsstations; TD 60 doorvoeringen van elektrische kabels door Rf wanden; TD 61 Evolutie van de
reglementering inzake brand; TD 62 reglementaire specificaties elektrische installaties (06/1986)
vervanging april 1987;TD 63 interventieplan; TD 64 Brandbeveiliging in opslagplaatsen; TD 71
Onderzoek, studie en analyse van brandoorzaken; TD 73 schatting van het gevaar; TD 75 radioactiviteit en
ioniserende stralingen; TD 81 Brandbeveiliging in hotels: basiswetgeving; TD 84 Ondergrondse
verkeerswegen en brandbeveiliging; TD 88 Preventie van brandstichting in bedrijven; Lijst van de
goedkeuringen brand en diefstal (april 1991); Technische nota 110: art. 52 en art54 quater en quinquies van
het Arab; brochure Brandbeveiliging in de industrie, uitgave van commissariaat-generaal voor de
bevordering van de arbeid (1979);
15/

16/

a

Verslagen van brandinspectie inzake brandpreventie in volgende gebouwen: De Blaaspijp, Ons Huis,
Zuudhove, Rustoord, Sporthalle, Germinal, Kloosterzaal Bovekerke, Mariazaal De Mokker, Gemeentezaal
te Zande, Oude Pastorie Zande, Muziekschool, Rijksmiddelbare School, alle scholen op het grondgebied
van Koekelare, Chiro heem, dancing The Wings, gemeentelijke stortplaats, Skoebidoe, advies nieuwbouw
Meunyckenhof, renovatie De Brouwerij, De Manor;
Vorm: map
periode: 1980-1988

b

Aanwezigheidslijsten bij oefeningen en brand 1984; opmaak vergoedingen per kwartaal. Synthese van
branden en interventies 1984; brandverslagen.
Vorm: map
periode: 1984

c

Aanwezigheidslijsten bij oefeningen en brand 1985; opmaak vergoedingen per kwartaal. Synthese van
branden en interventies 1985; brandverslagen.
Vorm: map
periode: 1985

d

Aanwezigheidslijsten bij oefeningen en brand 1986; Synthese van branden en interventies 1986;
brandverslagen.
Vorm: map
periode: 1986

e

Brandverslagen 1987
Vorm: map

periode: 1987

f

Synthese van branden en interventies 1988; brandverslagen
Vorm: map
periode: 1988

g

Brandverslagen 1989; toelatingen voor het leveren van water
Vorm: map
periode: 1989

a

’t Pompiertje, driemaandelijks tijdschrift van Brandweer Koekelare. Verantwoordelijk uitgever en
initiatiefnemer was Debruyne Gilbert. Nummer 1, maart 1983, werd op 50 exemplaren uitgegeven.
1983 nrs 1,2,4 ; 1984 nrs 5,6, 1985 nrs 8,9 1987 nr10 ’t Pompiertje december 1994 nr 5 uitg. Depoorter J.
Vorm: map
periode: 1983 – 1987

b

Aanwezigheidslijsten bij oefeningen en brand 1981; brief van schepencollege inzake loonsverhoging en
barema’s; opmaak vergoedingen per kwartaal.
Vorm: map
periode: 1981

c

Aanwezigheidslijsten bij oefeningen en brand 1982; opmaak vergoedingen per kwartaal met branden en
interventies 1982.
Vorm: map
periode: 1982

d

Aanwezigheidslijsten bij oefeningen en brand 1983; opmaak vergoedingen per kwartaal. Synthese van
branden en interventies per kwartaal.
7/05/2022

227
e

17/

Vorm: map
periode: 1983
Opmaak vergoedingen met synthese van activiteiten en interventies per kwartaal 1985 – 1990;
interventieverslagen 1988
Vorm: map
periode: 1985 - 1990

f

Reglement tot het bekomen van een ereteken K.B.B.F met voordrachtformulier
Vorm: twee stukken

g

Reglement van inwendige orde voor het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps Koekelare
Vorm: map
periode: ca. 1980

h

Dienstnemingscontract; KB van 20 juli 1972 over de invulling van het officierenkader van de
gemeentelijke brandweer.
Vorm: map
periode: 1972

i

Lokale brandweercursus, lesgevers Hindryckx Roger en Plaisier André
Vorm: map
periode: 1982 - 1986

j

Eucharistievieringen ter gelegenheid van het Barbarafeest 1983, 1984, 1987, 1989, 1990, 1993.
Vorm: map
periode: 1983 - 1993

k

Vriendenkring Gemeentelijk Brandweerkorps, wijziging statuten, vergaderingen ter zake; statuten van 26
maart 1991,
Vorm: map
periode: 1991

l

Briefwisseling met Brandweer Koekelare
Vorm : pak
periode: 1965 - 1981

m

Aankoopfacturen van brandweer materiaal, kledij, onderhoud wagenpark
Vorm: map
periode: 1974 - 1979

a

Jaarlijks in te vullen statistische gegevens voor NIS betreffende de samenstelling van het korps, de
uitrusting en de interventies. Ingevulde formulieren voor: 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983,
1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994.
Vorm: map
periode: 1975 - 1994

b

Examenuitslag cursus 1980-1981: materiaal, scheikunde, gasbescherming, hydraulica, organisatie, types
branden, brandvoorkoming, elektriciteit, radioactiviteit, EHBO, blusverrichtingen.
Samenstelling korps: geboortedatum, datum aanwerving, bevordering, staatsbrevetten inzake brandweer,
provinciale getuigschriften, diploma’s, andere getuigschriften.
Vorm: twee stukken
periode: 1980

c

Jaarverslagen van het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps bevattend de samenstelling, het materiaal, de
interventies, bijeenkomsten, wijzigingen. Opgemaakt in:1955,1956,1957,1958,1959,1961,1962,1963 1964,
1965, 1966,1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978, 1979, 1980, 1998.
Zie ook GAK 857.2: 509.2
Vorm: map
periode: 1964-1998

d

Nationale statistieken van Brandweer en Civiele Bescherming 1982, 1983, 1986.
Nationale statistieken van Brandweer 1990,1991
Vorm: map
periode: 1982-1990

e

Diverse folders over brandpreventie.
Brochure voor het opstellen van een brandpreventieverslag februari 1984
Brochure over reglementering van de brandbeveiliging, L. Brouwet oktober 1976
Brochure: Het Arab en de werkveiligheid op de interventieplaats, Millès Raekelboom
Vorm: map
periode: 1976 - 1984
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18/

19/

20

a

Uitgaande briefwisseling brandweer Koekelare
Vorm: pak
periode: 1981 - 1984

b

Briefwisseling brandweer Koekelare 1993 en 1994; verslagen adviesraden; werking
Vorm: map
periode: 1993 - 1994

c

Voorstel tot aankoop materiaal 1996
Vorm: 1 stuk

periode: 1996

d

Basiscursus met volgende hoofdstukken: organisatie, materieel, begrippen van scheikunde, hydraulica en
pompen, radioactiviteit, verschillende branden, blusverrichtingen, EHBO.
Vorm: map

e

Register met data, aanwezigheden en opmerkingen op onderhoudsbeurten en testoproepen. Vanaf
5/10/1985 de toekenning van de ontvangtoestellen (semafoon).
Vorm: register
periode: 1983 - 1994

a

Informatie in verband met verloning; prestatiestaten 1991; prestatiekalender 1996
Vorm: map
periode: 1991 – 1996

b

Inspectieverslag van inspectie op de Gemeentelijke Brandweer Koekelare door adjunct-adviseur J. De
Steur op 29 januari 1997
Vorm: map
periode: 1997

c

Plannen buizennet waterleiding
- Beperkt net Koekelare wijk De Mokker 07/03/1977
- Buizennet Koekelare Lot I Koekelare Zande – Mokker
Lot II Koekelare Bovekerke
Grondplannen 1-13 opgemaakt 1/03/1982
- Uitbreidingen buizennet: Belhuttebaan, 1984; Provinciebaan 1986; Zurelande 1988;
Hovaeremmolen, Barnestraat, Jokweg, Leugenboomstraat 1992; Scharynckweg, Moerestraat,
Blondekensveldweg, 1993; Rozenlaan 1997; Ter Heide 1997; Populierenweg, Middelstraat 1998;
’t Kapelleken, Eikendreef 2000; Zuidstraat 2000, Dorpsstraat, Kutsersplein 2002;
Vorm: pak
periode: 1977- 2002

d

Plannen waterleidingnet Koekelare, grondplannen 1 – 13, opgemaakt 09/07/2002
Vorm: pak
periode 2002

a

Algemeen bouwplan voor veranderingswerken in het ouderlingengesticht gelijkvloers 2/08/1961
Algemeen bouwplan voor veranderingswerken in het ouderlingengesticht verdiep 02/08/1961
Voorontwerp voor brandbeveiligingswerken in het rusthuis H. Vincentius, kelder, gelijkvloers en verdiep
opgemaakt ir. L. Cnockaert Wervik, 18/01/1982
Vorm: map
periode: 1961-1982
26B26B

b

Bouwplannen (1 – 21) Meunyckenhof 1983-1984 architect Piet Vièrin
Vorm: pak
periode: 1983 – 1984

c

Lastenboek ruwbouwwerken Meunyckenhof
Vorm: bundel
periode: 1984
Brandpreventieverslag; Attest brandveiligheid R.V.T. Meunyckenhof
Vorm: map
periode: 2001

d

21

a

Bouwplannen (1-2) NV Joost voor uitbreiding autobedrijf 07/11/2003 architect P. Jonckheere, Brugge.
Vorm: map
periode 2003

b

Brandpreventieverslag van school voor Bijzonder Onderwijs, Moerestraat 19, 14 /01/1999;
Voorontwerp en bouwplannen (1 – 6) voor het bouwen van Vrije school voor Buitengewoon Onderwijs:
Regenboog, Belhuttebaan, 11/06/2002, architect G. Debruyne; Brandpreventieverslag school De
Regenboog: 11/12/2001;
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Vorm: map
c

Brandpreventieverslag Rijksbasisschool en renovatie RMS 05/09/1983; Brandpreventieverslag van
Gemeenschappelijke Basisscholen Koekelare, 08/02/2002;
Vorm: map
periode: 1983 - 2002

d

Diverse brandpreventieverslagen: De Princesse, Ichtegemstraat 92 14/09/1993; Schoolgebouw Vrije
Basisschool, Kerkstraat 2a, 06/05/1996; Kinderdagverblijf Debou Mieke, Belhuttebaan 34, 14/04/1995; De
Gouden Triangel, Ringlaan 84, 10/06/1996; Sint-Martinusinstituut (SMIK) 28/04/1999; kinderdagverblijf
’t Hemels kindje, Van Daele Ilse, Ichtegemstraat 7; Duplex appartement, Vanoverbeke Louis, Concertplein
16, 16/10/2001; sporthal, Belhuttebaan 40, 24/07/2003; dansschool Viva, Ringlaan 33a met schets
grondplan;
Vorm: map
periode: 1993 – 2003

e

Brandpreventieverslag voor het plaatsen van een gsm-antenne van Proximus in de kerktoren te Bovekerke
Vorm: map
periode: 15/09/2002

f

Brandpreventieverslag voor het geven van een jongerenfuif in de loods van NV Franki Geotechnics,
Atlasstraat 2, 08/01/2003
Vorm: map
periode: 2003

g

Stratenplan gemeente Koekelare 1/20000; grondplan staatsbos Koekelare met aanduiding van waterput;
Vorm: 2 stukken

h

Bouwplan 2, nieuwe toestand: slopen van een schoolgebouw/ bouwen van een socio-cultureel centrum (d’
oude Schole), Bovekerkestraat 168, architect J. D’Hollandere, 07/02/1984;
Vorm: map
periode: 1984
Bouwplannen (1 – 3) voor het verbouwen van een gemeenschapshuis (d’ oude Pastorie), Zandestraat 8
architecten: W. Cattrysse, N. Vanheste, 1984
Vorm: map
periode: 1984

i

22

periode: 1999 -2002

j

Bouwplannen (1 – 5) voor een centrum buitenschoolse opvang (De Buidel), Ringlaan, architect J.
D’Hollandere, 23/08/2001; brandpreventieverslagen 26/09/2001 en 09/12/2002
Vorm: map
periode: 2001

k

Bouwplannen (1 – 2) voor verbouwen van bestaande woning Moerestraat 49 van fam. Dedeyster, architect
L. Declercq Jabbeke, 09/01/2002; brandpreventieverslag 21/11/2002
Vorm: map
periode: 2002

a

Bouwplan voor bouwen Kantine VK Koekelare, Belhuttebaan sportcentrum, juni 2002, architect J. Pyck
Vorm: map
periode: 2002

b

Bouwplan voor bouwen van twee appartementen, Ringlaan 33 voor L. Dekeyser-Vanoverbeke Ch.,
architect J. D’Hollandere, 14/05/2002
Vorm: map
periode: 2002

c

Bouwplannen (1 – 5) voor uitbreiding van een restaurant, Moerestraat 220, Den Oever, F. Logghe Taveirne
I, architect Van Damme Bvba Jabbeke, 16/04/2002
Vorm: map
periode: 2002

d

Bouwplannen (1-4) voor regularisatie met wijziging van bestemming van 4 handelsruimten tot 4
gelijkvloerse studio’s in appartementsgebouw met garages gelegen Zuidstraat 9, door NV. Vandenbussche
Aalter, architect B. Herman Brugge, 02/04/2004
Vorm: map
periode: 2004

e

Bouwplan voor verbouwen van woning naar handels-woonpand voor Mevr. L. Heyrman, Zuidstraat 35,
architect L. Volckaert Melle, 01/08/2004
Vorm: map
periode: 2004

f

Bouwplannen (1, 2, 3a, 3b, 4, 5a, 5b) voor uitbreiden winkelruimte met inkomsas Ringlaan 88, door NV
Exofruits (Delancker F – De Muynck K.), architectenburo Torfs, Tremelo,13/09/2004
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Vorm: map
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periode: 2004

g

Bouwplannen (1 + 1) verbouwing stal voor hoevetoerisme (De Finesse) Molenhoek 2, J. Anthierens,
architect C. Pattyn Diksqmuide, 2004 – 2005; brandpreventieverslag: DD/BR/ 2005/003 & 2004/005
Vorm: map
periode: 2004 - 2005

h

Bouwplannen (1 – 3) voor bouwen van 2 winkelruimten, woongelegenheid en bureelruimte, Stalpaertstraat
voor Haru bvba (Depoorter R.) Architect L. Vandewynckel Poperinge, 05/01/2005
Vorm: map
periode: 2005

i

Bouwplannen (1 2) voor het herinrichten van de brandweerkazerne, Oostmeetstraat 36, architect F.
Deschoenmaeker, Kortemark, 25/03/2006; technische bepalingen verbeteringswerken lot I en lot II
verwarming, sanitair en elektriciteit;
Vorm: map
periode: 2006

j

Bouwplan verbouwing van schuur voor hoevetoerisme, Lekestraat 83 voor S. Vanparys – E. Depoorter,
architect Sanders Luc Gistel, december 2005
vorm: map
periode: 2005

k

Bouwplannen (1 – 12) voor een polyvalente cultuurzaal (Balluchon) Moerestraat, voor gemeentebestuur
Koekelare, architecten Felix-Glorieux en Maes-De Busschere Oostende, 2005 – 2006;
brandpreventieverslag ref. GT/BW/2006/4-A
vorm: map
periode: 2005 - 2006

a

Bouwplannen (1 – 4) voor uitbreiding RVT Meunyckenhof met nieuwbouw serviceflats, Ichtegemstraat 1,
architect G. Debruyne Brugge, 03/07/2006; compartimenterings- en evacuatieplannen Meunyckenhof,
architecten Vièrin Piet en Philippe Brugge, 09/09/2002
Vorm: map
periode 2002 – 2006

b

Bouwplan voor het verbouwen van een bestaand pand (site Pyck) tot muziekschool en archief &
documentatieruimte Sint Jorisplein 1a voor gemeentebestuur Koekelare, architect J. D’Hollandere,
16/11/2006; brandpreventieverslag ref. GT/BW/2006/2A
Vorm: map
2006 - 2007

c

Bouwplan voor verbouwing Paneria bvba Sint-Maartensplein 9, van bakkerij naar frituur, architect C.
Lescouhier Oostkamp, 18/09/2006
Vorm: map
periode: 2006

d

Bouwplan voor wijziging bestemming bestaand gebouw voor plattelandstoerisme (4 kamers),
Moerdijkbeek West 25 Ter Castaigne, merv. D. Hamelinckx, architecten Y. Verly en E. Vandecasteele
Gistel, 28/02/2007; brandpreventieverslag ref. DD/BR/2007 002
Vorm: map
periode: 2007

e

Bouwplannen (1 – 3) voor verbouwing van woning met inbegrip van 4 tijdelijke verblijfseenheden,
Ichtegemstraat 143 voor J. Lauwyck, architect P. Jonckheere Brugge, 24/04/2007; brandpreventieverslag
ref. DD/BR/2007/0005
Vorm: map
periode: 2007

f

Bouwplannen (1 + 1) voor het bouwen van een bowling + berging, Ringlaan 33 voor Verhelst P. –
Debruyne A. architect Pyck J, mei 2007; brandpreventieverslag ref. DD/BR/2007/007
Vorm: map
periode: 2007

g

Bouwplan voor uitbreiding woning + nieuwe praktijkruimte, Stationsstraat 22 voor Mollefait F., architect
Pyck J, juli 2007
Vorm: map
periode: 2007

h

Bouwplannen (1-2) verbouwen van twee bestaande handelspanden tot één pand met uitbreiding van één
woongelegenheid, Sint-Maartensplein 1 voor Vandersyppe E. -Vanacker L., architect Verlinde R. Torhout,
02/01/2007; brandpreventieverslag ref. DD/BR/2007/006
Vorm: map
periode 2007

i

Bouwplan voor wijziging voorgevel en inrichting praktijkruimte, Moerestraat 10 voor Deschoenmaeker W.
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Tielt, 2007
Vorm: map

24

periode: 2007

j

Bouwplannen (1 – 2) voor aanvraag milieuvergunning klasse I voor autobedrijf Joost NV, Geuzenstraat 9,
architect Jonckheere P. Brugge, 12/05/2005; Bouwplannen (2x 1-2) voor bouwen van een bedrijfsgebouw,
Geuzenstraat 9 NV Joost 28/03/2006 en 06/08/2007
Vorm: map
periode: 2005 – 2007

k

Bouwplan voor inrichten appartement boven restaurant (Den Oever) Moerestraat 220 voor Logghe F.,
architect Van Damme bvba Jabbeke, 20/11/2007
Vorm: map
periode 2007

l

Bouwplan voor bouwen van apotheek met woonst + woonst voor provisor na sloping, Moerestraat 5, voor
Vitae bvba, Houthulst architect Pyck J., maart 2007; brandpreventieverslag ref. DD/BR/2007/009
Vorm: map
periode: 2007

m

Bouwplan voor gevel wijziging Potelstwegel 1 voor F. Vandenabeele, 2007
Vorm: map
periode: 2007

n

Bouwplannen (1-4, 2 2x) voor bouw bedrijvencentrum Atlas, Atlasstraat 2, voor Huck, nv architect Hoet
bvba Diksmuide, 05/11/2007 en 29/01/2008
Vorm: map
periode 2007 – 2008

o

Bouwplan voor verbouwing 2 woningen tot handelspand (beenhouwerij) I8chtegemstraat 6 – 8 voor Immo
Laforce Oudenburg, architect Pyck J., okt 2007
Vorm: map
periode: 2007

p

Bouwplan voor verfraaiing gevel Dorpsstraat 45, beenhouwerij Kurt Lobelle & Lena Eeckhoutte,
21/12/2007
Vorm: 1 stuk
periode 2007

q

Bouwplan voor bouwen van twee wooneenheden + handelszaak na sloping, Moerestraat 36, 38, 40 voor
Immo Laforce Oudenburg, architect Pyck J. januari 2008
Vorm: map
periode: 2008

r

Bouwplan voor een meergezinswoning hoek Brouwerijstraat 27-29 & Zuidstraat voor bvba Dewima,
architect Pyck J. januari 2008
Vorm: map
periode: 2008

a

Bouwplan voor omvormen woning tot meergezinswoning Oostmeetstraat 7 aangevraagd door L.
Hindryckx,
2009
Vorm map
periode: 2009

b

Bouwplannen (3,4,5/5) voor het bouwen van een sportzaal voor Vrije Basisschool De Negensprong,
Kerkstraat 2a, architect Debruyne G. Brugge, 12/08/2009
Vorm: map
periode: 2009

c

Bouwplannen (1-2) voor een emissiearme varkensstal, Kapellestraat 1 voor Casier D. architect De Leeuw
F. Poperinge, 27/04/2010; infolijst brandveiligheid industriegebouwen;
Vorm: map
periode: 2010

d

Bouwplannen (1 – 2) voor bouwen van een varkensstal in vervanging te slopen varkensstallen en
aanbouwen vleesvarkensstallen Portweg 4 voor A. Paepe – H. Chombaert, architectenbureau Mabesoone
Merkem, 14/05/2010; bijlagen: nota brandveiligheid industriegebouwen, volume en
oppervlakteberekening, beschrijvende nota
Vorm: map
periode: 2010

e

Bouwplan voor verbouwing woning Veldstraat 39 voor Vanwelssenaers – Vermeersch, architect Neyens E.
Eernegem, 27/02/2010
Vorm: map
periode: 2010

7/05/2022

232
f

g

h

i

j

25

26

Verkiezing leden adviesraad; verslagen oefeningen;
Vorm: map

periode: 1984 -1985

Verslagen weekdiensten sectie Debruyne Gilbert
Vorm: map

periode: 1983 - 1985

Verslagen weekdiensten sectie Depoorter Jerome
Vorm: map

periode: 1983 - 1985

Verslagen weekdiensten sectie I, Depreitere Luc
Vorm: map

periode: 1983

Verslagen weekdiensten sectie III, Willaert Roland
Vorm: map

periode: 1985

k

Briefwisseling brandweer; discussie over benoeming adjudant; rel tussen brandweermannen tijdens sportuur; stopzetting sport-uur; brief van brandweerkommandant Carton van Arneke; uitnodiging afscheidsfeest
Declerck Georges en Laveyne Georges van Civiele Bescherming; brief Deseure Frans aan College in
verband met roken tijdens interventie;
Vorm: map
periode: 1983-1986

l

Verslagen in verband met toestellen die ioniserende stralingen afgeven bij tandarts Verfaillie Mark, dokters
Vandemoortele Henk en Griet.
Vorm: map
periode: 1991

m

Verslag van de provinciale coördinatievergadering voor de inrichting van Hemicuda autorally van
26/09/2004; taakinvulling hiervoor;
Vorm: map
periode: 2004

n

Dossier betreffende de betwisting en hierover gevoerde rechtszaak betreffende de aanstelling als
commandant van Dries Depreitere en de pensionering van Tratsaert Germain; Kopie van het organiek
reglement van het vrijwillig brandweerkorps Koekelare goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
22/11/2011
Vorm: pak
periode: 2014 – 2016

o

Cursus stagiair-brandweerman bestaat uit 24 uur theorie en 36 uur praktijk; de onderdelen worden
gegeven: materieel, elektriciteit, hydraulica, pompen door Adj. G. Debruyne; organisatie door
korpssecretaris E. Dewilde; EHBO door Olt. Gen. M. Hemeryck; brandvoorkoming door Olt. A. Plaisier;
individuele bescherming door Olt. N. Salenbien; interventies door Adj. J. Depoorter;
Vorm: pak
periode: 1990

a

Inkomende briefwisseling 1985-1991
Vorm: bundel

periode: 1985-1991

b

Uitgaande briefwisseling 1990-1993; inkomende briefwisseling 1990-1991; lonen 1991;
Vorm: bundel
periode: 1990-1993

a

Begrotingen en begrotingsvoorstellen
Vorm: map

periode: 1980 - 1999

b

Brief van brandweerofficieren (3/11/1981) aan schepencollege waarin pleidooi voor behoud en uitbouw
van gemeentelijk brandweerkorps; ledenblad CVP (4/11/1981) met interview van R. Cools, secretaris
brandweer, over de noodzaak van de brandweer;
Vorm: twee stukken
periode: 1981

c

Drie cursussen: 1) bescherming tegen giftige gassen en roken; begrippen van elektriciteit 2) beginselen van
reanimatie bedoeld voor ambulanciers D.G.H. november 1978 3) eerste hulp bij ongevallen januari 1971
Vorm: bundel
periode: 1971 - 1978

d

Verslagen vergaderingen vriendenkring gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps
Vorm: map
periode: 1984 – 1987
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Verslagen vergaderingen kernraad
Vorm: map

periode 1983 – 1985

Kwartaalvergoedingen voor geleverde prestaties
Vorm: map

periode: 1985 – 1988

g

Persoonlijke gegevens van brandweermannen/ aanwezigheidslijsten/ ledenlijsten
Vorm: map
periode: 1987 – 2000

h

Semestriële activiteitenprogramma’s; uitnodigingen activiteiten
vorm: map
periode 1999 – 2000

i

Inspectieverslag over de brandweerdienst van Koekelare gemaakt door inspecteurs w. Gysel en G. Hollaert
vorm: map
periode: 1981

j

Opsomming van gedane investeringen in brandweermateriaal van 1991 tot 2000; inventaris groot materiaal
vorm: 1 stuk
periode 1991- 2000

k

Organiek reglement brandweer Koekelare; jaarverslag met ledenlijst 2000; werkingsverslag interventies
door G Tratsaert
vorm: map
periode: 2000

l

Pakket brochures en tijdschriften: VDP koerier en Operatie Veiligheid, (1984-1985) in verband met
veiligheid; cd: modulaire databanken veiligheid en milieu (2001) cd chemiekaarten (2000)
vorm: pak
periode 1984-2001

a

Syllabus van studiebijeenkomst: management, leiding, functieanalyse, taakverdeling organigram
vorm: map
periode: 1984

b

Register met waterleveringen, datum, klant, aantal liters en voerders
vorm: map
periode 1986-1995
opmerking bladen 40-48 ontbreken, 56-62 onbeschreven.

c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
aa
bb
cc
dd
ee

persoonlijke fiche van Vanbiervliet Jozef
persoonlijke fiche vanVanhoutte Gilbert
persoonlijke fiche van Hindryckx Roger
persoonlijke fiche van Steen Joseph
persoonlijke fiche van Dekoninck Roland
persoonlijke fiche van Depreitere Raf
persoonlijke fiche van Ossaer Noel
persoonlijke fiche van Reynaert Jozef
persoonlijke fiche van Descamps Filip
persoonlijke fiche van Vermet Freddy
persoonlijke fiche van Haest Gabriël
persoonlijke fiche van Senaeve Dirk
persoonlijke fiche van Boussy Herman
persoonlijke fiche van Rosseel Michel
persoonlijke fiche van Vandamme Antoine
persoonlijke fiche van Ossaer Raphaël
persoonlijke fiche van Haest Roger
persoonlijke fiche van Decroo Luc
persoonlijke fiche van Cools Ronald
persoonlijke fiche van Senaeve Maurice
persoonlijke fiche van Deseure Frans
persoonlijke fiche van Vandaele Roger
persoonlijke fiche van Vandamme Jan
persoonlijke fiche van Gunst Wilfried
persoonlijke fiche van Plaisier André
persoonlijke fiche van Depreitere Luc
persoonlijke fiche van Vanroose Georges
persoonlijke fiche van Reynaert Daniël
persoonlijke fiche van Vermaut Marc
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29

30

ff
gg
hh
ii
jj
kk
ll
mm
nn
oo
pp
qq
rr
ss
tt
uu
vv

persoonlijke fiche van Salenbien Noël
persoonlijke fiche van Devreker José
persoonlijke fiche van Depoorter Joost
persoonlijke fiche van Debruyne Hans
persoonlijke fiche van Montaigne Louis
persoonlijke fiche van Vanhooren Marc
persoonlijke fiche van Vermeersch Jozef
persoonlijke fiche van Dedeyster Noël
persoonlijke fiche van Depoorter Els
persoonlijke fiche van Dedeyster Nico
persoonlijke fiche van Borra Noël
persoonlijke fiche van Vangheluwe Daniël
persoonlijke fiche van Depreitere Daniël
persoonlijke fiche van De Cock Joseph
persoonlijke fiche van Salenbien Robert
persoonlijke fiche van Senaeve Maurice
persoonlijke fiche van Plaisier Johan

ww

Syllabus van studievergadering inzake noodzaak en opmaak van interventieplannen
vorm: map
periode: 1981

xx

Gestencild handboek stagiair brandweerman (275p.) opgemaakt door Westvlaamse Brandweerschool;
hoofdstukken: organisatie, materieel, individuele bescherming, hydraulica/pompen/elektriciteit,
interventies, dringende medische hulp, brandvoorkoming
vorm: pak
periode: 1990

a

Verslagen van adviesraad brandweer
vorm: pak
periode 1981-1994

b

aanwezigheidslijsten bij oefeningen, brand en interventies met bijhorende gemeentelijke toelatingen
vorm: pak
periode 1987 – 1989

c

Brand- en interventieverslagen; aanwezigheidslijsten bij oefeningen, brand en interventies met bijhorende
gemeentelijke toelatingen
vorm: pak
periode: 1990

d

Brand- en interventieverslagen
vorm: map

periode: 1981- 1982

a

Aanwezigheidslijsten bij oefeningen, brand en interventies met bijhorende gemeentelijke toelatingen
vorm: pak
periode: 1991-1995

b

Aanwezigheidslijsten bij oefeningen, brand en interventies met bijhorende gemeentelijke toelatingen
vorm: pak
periode: 1996-1998

c

Aanwezigheidslijsten bij oefeningen, brand en interventies met bijhorende gemeentelijke toelatingen
vorm: pak
periode: 1999

a

Aanwezigheidslijsten bij oefeningen, brand en interventies in mappen per kwartaal
vorm: pak
periode: 2000-2001

b

Overzichtstabel met aanwezigheden gedurende één jaar; evaluatie, reglementering en mogelijke
maatregelen voor verbetering; briefwisseling
vorm: map
periode: 1996-1997

c

Brand- en interventieverslagen; voor 1995 en 1996 met een overzichtstabel
vorm: pak
periode: 1991-1996
opmerking: : van sommige verslagen zijn zowel een geschreven als digitale versie aanwezig

d

Brand- en preventieverslagen
vorm: pak

periode: 1998-2003
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a

Verslagen van de weekdiensten van sectie I: Debruyne Gilbert, sectie II: Depoorter Jerome, sectie III:
Willaert Roland.
vorm: pak
periode: 1986-1988

b

Inkomende briefwisseling
vorm: pak

periode: 1981-1984

Briefwisseling inkomend - uitgaand
vorm: pak

periode: 1985-1986

c

32

33

a

Briefwisseling inkomend - uitgaand
vorm:

periode: 1987-1989

b

Briefwisseling inkomend – uitgaand; algemene vergadering Westvlaamse Brandweerschool vzw.: dagorde,
rekeningen, begroting, verslag; Verbroedering Brandweerkorpsen Westhoek, historiek en werking
Vorm: pak
periode: 1995

c

Briefwisseling inkomend – uitgaand; dienstnota’s en raadsbeslissingen, algemene vergadering
Westvlaamse Brandweerschool vzw.: dagorde, rekeningen, begroting, verslag; voorstel voor aankoop in
1996 met offerten; ledenlijsten; verslagen adviesraad;
vorm: pak
periode: 1996

a

Briefwisseling inkomend - uitgaand
vorm: pak

periode: 1997 – 1999

Briefwisseling inkomend - uitgaand
vorm: map

periode: 2000-2001

b

c

Witboek boek aan de minister aangeboden op 20/03/1997 door de Koninklijke Belgische
Brandweerfederatie; jaarverslag 1996, 1997 brandweerdienst Koekelare; materiaalinventaris 1999;
ledenlijsten; vragenlijst inspectiebezoek; twee versies van het organiek reglement: Reglement voor de
organisatie van de gemeentelijke brandweerdienst te Koekelare;
vorm: pak
periode: 1993-1997

d

Richtlijnen voor het bedienen van pompen in aanjaagverband; lijst met gevaaretiketten; Europees verdrag
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg;
vorm: 3 stukken
periode: 2002

e

Inspectieverslagen 1981 en 1985 1989
vorm: map
periode: 1981-1989

f

Dienstnota’s
vorm: map

periode:1981-1992

g

Ioniserende en radioactieve stralingen problematiek en attesten van radiografische toestellen
vorm: map
periode 1983-1990

h

Handleiding autopomp Desoto 1952 gemaakt door brandweer Wetteren
vorm: 1 stuk

i

Toespraken gehouden op Barbarafeest
vorm: map
periode: 1983-1987

j

Opleidingscursus voor brandweersecretaris
vorm: map

k

Verslag van hulpverlening bij brand in meubelbedrijf Stella door brandweer Gistel
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vorm: map

l

Rampenplan stad Gistel; Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) influenza A/H1N1; Bijzonder nooden interventieplan nazomerfestival 4-7 september 2009 opgemaakt door R. Rondelez
vorm: pak
periode:2000 - 2009

m

Verslagboek adviesraad
vorm: schrift

periode: 1985-1987

n

overzicht van organisatie wetgeving in verband met brandweer
Vorm: 1 stuk
periode: 1790-1967

o

Verslagboek met ledenlijst, oefeningen, blusactiviteit, vergoedingen
Vorm: schrift
periode: 1946
Akten van eedaflegging voor brandweerlieden
Vorm: map
periode: 1946-1950

p

34

periode: 1977

a-g

Reeks brandweercartoons in albums verzameld door G. Tratsaert.
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17A-01K Notariaat
17A-01K Notariaat

bewaargever: G. Claeys
1 a-j
opmaak: J. Heus
G. Vanryckeghem 1 p-1oo
E. Dewulf
2 c-e
L. Claeys
3-5
Germain Tratsaert 6 a-b
L. Masureel
6l
opmerking:
1
De meeste akten betreffende Sap-Dieryckx (1 p 1 oo) berusten in RAB, Notariaat Fonds
Vandevelde; het testament en de inventaris van Jan Sap in Fonds Vandenweghe nr. 9
(10/11/1853); nrs. 1031,1032, 1034, 1035, 1036, 1038, 1236; nr. 36 (1858).
2
Publicatie: J. Heus, Het hof van Jan Sap (1790-1853), JBS 2000, p. 53-84.
3 Bij 1 m zijn ook kadaster- en stamboomgegevens gevoegd, evenals transcripties van akten
met betrekking tot Henri Sap (1755-1800) of zijn echtgenote Anna-Thérèse Vanparijs
(1786-?)
1/

a

Akte over een gift van Filip Claeys (gehuwd met Francisca Hindryckx), landbouwer in Ichtegem aan
zoon Joannes Claeys-Bolliou, landbouwer, van een hofstedeken in Ichtegem (Reiger) aan de zuidzijde
van provinciale weg Wijnendale-Beerst, verleden voor notaris Karel de Keyser, Ichtegem.
vorm: notarisakte
periode: 1871-1905

b

Huwcontract van Joannes Claeys en Elisa Bolliou, verleden voor notaris Karel de Keyser / Ichtegem.
vorm: notarisakte
periode: 1899

c

Pachtcontract tussen Anne Thérèse Decock (rentenierster) en Philippe Claeys (landbouwer), beiden
Ichtegem, verleden voor notaris Karel Devriendt / Kortemark (hofstede aan Dixmuudschen steenweg
sectie C nrs 38, 49, 50, 51, 52, 57bis, 58, 59, 60, 64; sectie B nrs 415, 416, 417, 422, 423, 406, 408, 409,
410, 411, 1329, 1335, 1336, 1350-1354, 1173, 1175-78).
vorm: notarisakte
periode: 1867-1878

d

Verslag over een perceelsscheiding tussen de heren Sioen-Vansteenkiste (eigenaar/Brugge) en Philippe
Claeys (landbouwer / Ichtegem), opgemeten door landmeter Abelard Daneels (Ichtegem, sectie B nr.
917a en 720), verleden voor notaris Heyvaert-De Busschere / Gistel.
vorm: notarisakte
periode: 1865-1868

e

Vereffening van de nalatenschap van Isabelle Claeys (weduwe in eerste huwelijk met Andries van den
Berghe, zonder kinderen, en in tweede huwelijk 1781 met Melchior Decock, met 11 kinderen). Wegens
het ontbreken van de eerste en de laatste bladzijde is de akte noch te dateren noch toe te wijzen aan een
notaris, wellicht Van Sieleghem-De Brouckère / Ichtegem).
vorm: notarisakte
periode: 1781-?

f

Vonnis van vrederechter Gustave Desnick over de verkoop van een hofstede in Koekelare (sectie A nr.
263) en twee partijen zaailand (sectie A nr. 268 en 274) nabij de Lekedijk. Wegens minderjarigheid van
Emile Delaeter traden zijn vader Auguste Delaeter (weduwnaar van Rosalie Jonckheere, + 1872) en zijn
oom Louis Francis Jonckheere als voogden op. Bij een eerste openbare verkoping met Louise Feys als
biedster werd de biedsom te laag bevonden. Bij een tweede sessie verwierf Richard Bolliou de
eigendom. De akten zijn verleden voor notaris Joseph Van Sieleghem / Brugge.
vorm: notarisakte
periode: 1865-1880

g

Huwelijkscontract van Philippe Carolus Claeys en Francisca Hinderyckx, verleden voor notaris Van
Sieleghem-Janssens / Ichtegem.
vorm: notarisakte
periode: 1860

h

Verkoop door de kinderen van Franciscus Cobbaert, gehuwd met Rosalie Lauwers (+), en juffrouw Julie
Lauwers zus van Rosalie, aan Philippe Claeys, landbouwer Ichtegem van partijen zaailand in Ichtegem,
sectie B nr. 911-917, verleden voor notaris Theodoor Heyvaert / Gistel.
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vorm: notarisakte

periode: 1865

i

Uittreksel van een vonnis, geveld door vrederechter Guillelmus Lietaert / Torhout, over de verkoop van
een hofstede met zaailand sectie B nr. 1329, 1335-36; zaailand, sectie C nr. 38, 49-52, 57bis, 58-60, 64;
zaailand sectie B nr. 1350-54; een hofstede met zaailand sectie B nr. 1173, 1175-80; zaailand sectie B (?)
nr. 415-17; zaailand sectie B nr. 422-23; zaailand sectie B nr. 406, 408-11, alles in Ichtegem, en
pachtcontracten door afstammelingen van Melchior Decock en Isabella Claeys, verleden voor notaris
Joseph Van Sieleghem/ Brugge.
vorm: notarisakte
periode: 1845-1870

j

Verkoop van een huis met medegaande percelen (Ichtegem, sectie C o.m. nr. 61 en 62) door Sophie
Beaupère, spinster Ichtegem, bijgestaan door haar oom Emanuel Deceur, landbouwer Koekelare, aan
Jacobus en Anna Decock, landbouwers Ichtegem, verleden voor notaris Vansieleghem-Janssens /
Ichtegem.
vorm: eerste grosse
periode: 1848
opmerking: zwaar beschadigd

k

Koop van partijen wei- en zaailand in Bovekerke (Bafferstraat), Sectie A delen van nr. 546 en 547a door
A. Anthierens-Darras en G. Vermeersch, landbouwers, verleden voor notaris G. Masureel.
vorm: notarisakte
periode: 1957
opmerking: kopie

l

Verkoop van een hofstede met zaai- en weiland in Koekelare, Sectie E nr. 627, 628, 631, 633, 699,700,
701, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 779, 789, 790, 792,
793, 794, 713b-e-d, 711-712 aan L. Anthierens-Ampe, verleden voor notaris A. Lauwers in Ieper.
vorm: notarisakte
periode: 1948
opmerking: kopie

m

Verdeling van de eigendom van Piet Osaer (+), gehuwd met Françoise de Bou, over hun drie kinderen
Joannes, Mary Godelieve (gehuwd met Philips de Cock) en Isabelle (gehuwd met Alexander Blontrock),
gelegen in Koekelare, begin 3 artikelen 35, 36 en 235.
vorm: transcriptie van notarisakte
periode: 1788

n

Verkoop van partij bos (2 lijnen, zuidoost van de kerk van Ichtegem, ten noorden van
Wijnendaelesteenweg) door Carel Beernaert, landbouwer Ichtegem, aan Hendrik Sap, landbouwer
Ichtegem, verleden voor notaris ? , getuige Joannes Claeys. Met kladversie van een juridische
aangelegenheid tussen Henri Sap en Pierre Robbe, handelaar in Torhout.
vorm: notarisakte
periode: 1802
opmerking: kopie

o

Verdeling van goederen van Jacobus Sap onder Henri Sap en Louis Ketele, gehuwd met Anna Thérèse
Sap, verleden voor notaris ?
vorm: transcriptie van notarisakte
periode: 1808
opmerking: kopie

p

Hypotheeklichting ten voordele van de erfgenamen van Jacobus Ketele (op een hofstee met landen van
Alexander Blontrock en verkocht aan Henri Sap), verleden bij notaris Pieter Jacobus Mergaert /
Koekelare. Met een onvolledig pachtcontract voor Louis Blontrock.
vorm: notarisakte
periode: 1811-1845
opmerking: kopie

q

Verkoop van een hofstee met akkers door Alexander Blontrock en zijn vier kinderen aan Hendrik Sap na
de dood van Isabella Osaer, verleden voor notaris Pierre van Sieleghem / Ichtegem.
vorm: notarisakte
periode: 1812
opmerking: kopie, vertaling uit het Frans is bijgevoegd.

r

Verkoop van een partij bos (2.2.50 roeden) in Koekelare, ver ten zuiden van de kerk, door het echtpaar
Alexander Van Thuyne en Anna-Théresea Lauwereijns / Gistel aan Hendrik Sap senior, landbouwer /
Ichtegem, verleden voor notaris ? / Gistel.
vorm: notarisakte
periode: 1815
opmerking: kopie
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s

Verkoop van een meers van de erfgenamen van Pieter Rochus Verhulst en Veronica De Nolf aan
Philippe Kindt (timmerman Koekelare), verleden voor notaris Pierre Van Sieleghem/Koekelare,
gepasseerd in de herberg van Joseph Delmote (Koekelare).
vorm: notarisakte
periode: 1812-1820
opmerking: kopie

t

Kwitanties van betalingen via notaris Jan Kesteloot / Torhout aan Pieter Van Parijs, een lijfrente van Jan
Sap; aan Pieter Sabbe een lijfrente van Jan Sap; van betalingen via notaris Louis Ketele/Kortemark aan
de erven van Carel Jan Van Der Espt ten voordele van Jan Sap
vorm: 4 stukken
periode: 1835-1881
opmerking: kopie

u

Verdeling van de onroerende goederen van het echtpaar Hendrik Sap en Anna-Maria Vanparijs tussen
hun zonen Jan en Aloïs, verleden voor notaris Jan Kesteloot / Torhout; met een procuratieverlening aan
Anna Vanparijs voor haar zoon Aloïs; bijgevoegd een hypotheeklichting.
vorm: notarisakte
periode: 1844
opmerking: kopie (origineel RAB, Notariaat 66 – Depot M. Vandevelde Torhout, bundel nr. 2a)

v

Vonnis van vrederechter Guillielmus Lietaert / Torhout over de verkoop van onroerende goederen
vanwege de erfgenamen Melchior De Cock en Isabella Claeys aan Jan Sap, akte verleden voor notaris
Joseph Vansieleghem/Brugge.
vorm: notarisakte
periode: 1845-1846
opmerking: kopie, zie ook 1i.

w/a

Betaling van de registratierechten door Louis Dieryckx, gevolmachtigde van Aloïs Sap, voor de erfenis
van goederen van Jan Sap in Handzame, verleden voor notaris Jan Kesteloot / Torhout.
vorm: notarisakte
periode: 1854
opmerking: kopie

w/b

Uitvoering van het holografisch testament van Jan Sap ten voordele van zijn broer Aloïs, zijn
dienstknecht Louis Dieryckx en diverse andere legatarissen, verleden voor notaris Jan Kesteloot /
Torhout.
vorm: notarisakte
periode: 1854
opmerking: origineel in RAB, inventaris Notariaat 66 – Depot H. Vandevelde Torhout nr. 30.

w/c

Afleveren van legaten van Jan Sap, via zijn broer Aloïs aan Louis Dieryckx en diverse anderen, verleden
voor notaris Jan Kesteloot / Torhout.
vorm: notarisakte
periode: 1854
opmerking: kopie

w/d

Constitutie van hypotheek door de legatarissen van Jan Sap, verleden voor notaris Jan Kesteloot /
Torhout.
vorm: notarisakte
periode: 1854
opmerking: kopie

x

Bundel documenten over de bezittingen van de familie Sap, opgemaakt door T. Dereeper (cf.
inhoudstafel in bijlage).
vorm : pak
periode : 1745
opmerking : kopies

aa

Verkoop van een woonhuis met 24 a 40 ca grond in Handzame aan Jan Ledeine door de drie kinderen
Vanoverschelde, verleden voor notaris Norbert Huyghebaert / Handzame.
vorm: notarisakte
periode: 1855
opmerking: kopie

bb

Verpachting door Louis Dieryckx aan Karel Vermeersch-Derynck van een woning met bijhorend land
voor 9 jaar, verleden voor notaris Jan Kesteloot / Torhout.
vorm: notarisakte
periode: 1861
opmerking: kopie

cc

Overzicht van de inkomsten en uitgaven van Aloïs Sap door notaris Jan Kesteloot / Torhout.
vorm: kasverslag
periode: 1866-1868
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opmerking: kopie

2/

dd

Geheim testament van Ferdinand Aloïs Sap, verleden voor Amandus Demeester.
vorm: notarisakte
periode: 1874
opmerking: kopie

ee

Testament van Louis Dieryckx verleden voor notaris Karel Devriendt / Kortemark
vorm: notarisakte
periode: 1885-1886
opmerking: kopie

ff

Aflevering van een legaat van Jan Van Ryckeghem en Idonia Geldhof aan de kinderen van Jan Ledeine /
Handzame, verleden voor notaris Karel Devriendt / Kortemark.
vorm: notarisakte
periode: 1887
opmerking: kopie

gg

Verkoop van zaailand (Koekelare, Sectie C nr. 415-422) door de kinderen Vanryckeghem aan hun
moeder Idonia Geldhof, uit de erfenis van hun vader Jan Vanryckeghem, verleden voor notaris Aimé
Dieryckx / Torhout.
vorm: notarisakte
periode: 1891-1898
opmerking: kopie

hh

Lijst over verkochte zakken aardappelen ten voordele van Jan Sap.
vorm: 2 stukken
periode: ?
opmerking: kopie

ii

Pachtcontract vanwege het Armbestuur van Koekelare aan Hendrik Saelens Zande (54 roeden 11ellen
zaailand in Zande), verleden voor notaris Vansieleghem-Janssens in Ichtegem.
vorm: notarisakte
periode: 1832-1861

jj

Pachtcontract vanwege het Armbestuur van Koekelare aan Coleta Sinnaeve, weduwe van Carolus
Vanhecke (44are 78 ca zaailand in Koekelare), verleden voor notaris Theodore Toortelboom in
Ichtegem. Met verslagen van het Armgesticht en van de gemeenteraad van Koekelare.
vorm: notarisakte
periode: 1866

kk

Testament van Amelia Vanhecke, kleine landgebruikster in Bovekerke, verleden voor notaris Carolus
Alexander Schottey in Diksmuide.
vorm: notarisakte
periode: 1848

ll

Testament van de kinderen Deceuninck wonende in Handzame, Kortemark en Staden, verleden voor
notaris Norbert Huyghebaert in Handzame.
vorm: notarisakte
periode: 1835

mm

Lening aan Alexander De Coninck, landbouwer in Bovekerke, verleden voor notaris Karel Benedikt
Holvoet, notaris in Beerst.
vorm: notarisakte
periode: 1845

nn

Liquidatie en verdeling van de goederen van Mary Vandevelde, weduwe van Pieter Vanhecke (+
Koekelare 21/10/1844), vroeger kleinverbruikster in Koekelare, nu rentenierend in Bovekerke.
vorm: notarisakte
periode: 1845

oo

Rentebrief voor een lening met hypotheek (huis met 42 roeden grond in de Moerestraat) van £ 150 gr.
courant tegen 8.5 % door Jan Van Ryckeghem, gehuwd met Joanna Vandewalle vanwege Joseph
Bossuyt (Kortemark) en Louis De Laeter, heelmeester in Koekelare, verleden voor leenmannen van het
Zuid- en Oosthof, genoteerd door griffier Pieter Mergaert. Notitie met latere afhandeling door Robert
Desnick ten voordele van Sylvia Mergaert (nicht van Louis De Laeter)
vorm: 1 stuk
periode: 1792-1853
opmerking : kopie

a

Gift van 6 gemeten één roede bos in Vladslo, oostnoord oost van de kerk, geregistreerd in het U register
west f° 79 verso, voor Ambrosius Van Thuyne Bovekerke, (41 bladen, waarvan 79 pagina’s beschreven),
verleden voor notaris P. Van Caloen.
vorm: katern in perkament gebonden
periode: 1769
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opmerking: aankoop Spaenhiers, in kluis
b

Prijzij opgemaakt door landmeter Pieter Maryssael van een hofstee met wei- en akkerland en boomgaard
bewoond door Pieter Demeester en van een ‘huis van plaisance’ of kasteel met kapel en brug; verder een
hofstee gebruikt door Joos Van Troijen.
vorm: 2 stukken
periode: 1744-1745
opmerking: kopie van de geschreven akte en van de getypte transcripitie.

c

Grosse voor een lening met hypotheek vanwege David Vandenberghe, gemeenteontvanger van
Bovekerke, ten voordele van Karel Trio-Vanhecke, werkman in Bovekerke, verleden voor notaris Karel
Schottey in Diksmuide.
vorm: 1 stuk
periode: 1872

d

Inventaris van de inboedel van Amelia Vanhecke, landbouwster in Bovekerke, overleden in Bovekerke
op 21/03/1848, verleden voor notaris Karel Schottey in Diksmuide. Met kennisgeving vanwege Pieter en
Désire Trio, werklui in Bovekerke, dat ze van hun vader Karel Trio een erfdeel ontvingen.
vorm: 1 stuk
periode: 1848-1882

e

Inventaris van de inboedel van Amelia Garmein, overleden in Bovekerke op 18/03/1859, verleden voor
notaris Karel Schottey in Diksmuide.
vorm: 1 stuk
periode: 1859

f

Acht ingekorte uittreksels van openbare verkopen van niet-geamortiseerde dis- en kerklanden door de
dis- en kerkmeester van Koekelare, verstuurd aan en op bevel van de Fiscale Raad van de Raad van
Vlaanderen door griffier Jacques Mergaert, de oude.
vorm: map
periode: 1755
opmerking: kopieën van orginelen uit R.A.G. Raad van Vlaanderen nr. 31.370

g

Gift van 6 gemeten 1 roede in het ambacht Vladslo aan Ambrosius Van Thuyne (Bovekerke) verleden
voor notaris P. Caloen (Brugge).
vorm: één stuk
periode: 1769

h

Bundel notariële akten en onderhandse stukken (pacht, gift, lening, verkoop, onderhouds- en
verzorgingsovereenkomst) met betrekking tot de familie Debou (Engel, Desiré, Pieter, Francis,
Clémence, August, Eugeen, Edmond) en de aangetrouwde familie Devreker (Francis, Joanna, Jean,
Alexander), allen in Koekelare.
vorm: map
periode: 1831-1881

i

Pachtbrief van Joannes Florindt voor Jacobus Vanhoorne betreffende een hovenierhof in Koekelare
(6e begin artikel 17).
vorm: 1 stuk
periode: 1758

j

Notariële akten respectievelijk verleden voor notaris Joseph Van Der Hofstadt (Brugge) en Dominicus
Verhulst (Brugge) voor de overdracht van het ‘Westhouckhuys’ in de Brugse Heirweg (Koekelare)
vanwege David Rogiers en zijn echtgenote Leonarda Hursel aan Jan-Baptist Goddyn, koopman in
Brugge.
vorm: 2 stukken
periode: 1801-1802

k

Verkoop van een hofstee (Deurle) door Petrus Bekaert en zijn vrouw Rosalie Claus aan hun zoon Emiel.
vorm: notarisakte
periode: 1898

l

Gift van een perceel land in Astene door de eigenares Marie Stevens (Gent) aan de kerkfabriek van
Astene in functie van een nieuw te bouwen kerk: akte van donatie, akte van acceptatie en kadastraal plan.
vorm: 3 stukken
periode: 1833-1834

m

Procuratieverlening van Isabelle, weduwe van Jacques Mergaert, aan Frans Cornelis om op te treden in
haar naam en in die van haar kinderen betreffende een hypotheek op de herberg Sint-Hubrecht in de
Calseyde (Dorpsstraat) van Koekelare voor Francis De Laeter.
vorm: notarisakte
periode: 1766-1767

n

Bundel minuten van akten verleden voor notaris Georges Masureel, Koekelare.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1943-1944
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o

Pachtbrief ten gunste van medeeigenaar Octaf Joseph Vanden Auweele, landbouwer wonende te
Bovekerke, voor de periode van negen naeenvolgende jaren ingaande 1 oktober 1935 en eindegend
30 september 1944.
vorm: 1 stuk
periode: 1935
opmerking: kopie

p

Affiche “Openbare verkoping van bouwgrond in Koekelare”, april 1914; notaris Masureel; druk:
Maurice Roseeuw-Vandenbussche (72,50 x 55); affiche “Openbare verkooping van een huis met erf te
Boezinge – Wijk Pilkem”, notaris Arthur De Tavernier te Langemark op maandag 7 november 1938.
vorm: 2 stukken
periode: 1914 - 1938

q

Eigendomtitel van een woonhuis met gerieven en 15a 96ca erve, gestaan en gelegen te Couckelaere
wijk Lavendé in behoeve van Bertha Vanhegen, werkster wonende te Couckelaere; verkoop door de
komparanten Hector Vanacker, Charles Devisch en Charles Simoen; akte van 14 september 1930;
studie van Meester Karel Dekeyser notaris Ichteghem.
vorm: 1 stuk
periode: 1930
Erfenisregeling door de wezengriffier van de schepenbank van het Brugse Vrije ten voordele van Karel,
zoon van Rufin Van Ballenberghe, ten aanzien van Barbara Moenin, weduwe van Pieter Dierycx,
betreffende een hofstede, gedeeltelijk in Koekelare en in Werken, met 36 gemeten 2 lijnen 31 roeden
grond.
vorm: akte; 12 perkamenten bladzijden
periode:
1/9/1629 opmerking: gift Jan Dereeper, perkamenten omslag, zegels ontbreken.

r

s

Akte van Theodoor Toortelboom, notaris in Ichtegem, aangaande de verkoop van een huis in de
Dorpsstraat in Koekelare (sectie D, nr. 461E) door Eugenie Vanbesien aan Charles Dereepere en Rosalie
Decock (9/1/1876). Bij dezelfde notaris een hypotheeklening van de kopers van 2.700 frank tegen 3,5 %,
lopend tot 6/3/1891 bij Hendrik en Coleta Willaert; een inventaris bij dezelfde notaris naar aanleiding
van het overlijden van Coleta Willaert (15/6/1893); een borderel van overgang bij dezelfde notaris naar
aanleiding van het overlijden van Coleta Willaert (12/1893).
vorm: dossier
periode:18761899 opmerking: gift Jan Dereeper.

t

Dossier Jan Vanthuyne: akte van liquidatie bij het overlijden van Jan Vanthuyne (21/10/1813)
verleden bij notaris Pieter-Jacques Mergaert in Koekelare (18/8/1815); akte van Jan-Baptist de
Brouckère, vrederechter voor het kanton Torhout, met de besluiten van de familieraad, die hij leidde en
die uitmondde in de voogdijtoekenning van de kinderen Vanthuyne aan Isabelle Logghe, de voormalige
echtgenote van Jan Vanthuyne, en aan Louis Dereepere, haar huidige echtgenoot (2/11/1821; in duplo);
grosse van Joseph Van Sieleghem, notaris in Brugge, over de schulderkenning tussen Isabelle Logghe /
Louis Dereepere en de zoon Karel Vanthuyne 29/1/1838.
vorm: bundel
periode: 1813-1838
opmerking: gift J. Dereeper.

u

Leenverhef door Hendryck Hallevoet, na het overlijden van zijn moeder Françoise Bertins, ten aanzien
van het 45e leen van het Oosthof (11 gemeten, 2 lijnen, 51 ? roeden), gelegen in Koekelare,
uitgeschreven door Jacques Mergaert, griffier van het Oosthof, met instemming van Simon Van
Overloop, baljuw van het Oost- en Zuidhof.
vorm: één blad
periode:
27/4/1735
opmerking: kopie.

v

Grosse verleden voor Theodoor Toortelboom, notaris in Ichtegem, aangaande de verkoop van een huis
met grond (6a 19ca) in Koekelare door Karel Deprince en Karel Dekeyzer en zijn vrouw Sophie
Deprince aan Philippe Vanbesien-Boone, die hierbij tevens een hypotheeklening met Hendrik en Coleta
Willaert ter waarde van 3.000 frank tegen 4% voor zes jaar afsluit (6/3/1872).
In de rand de vermelding dat Victor Mahieu (Leke) op 6/3/1891 2.700 frank ontvangt van Charles
Dereepere-Decock.
vorm: akte
periode:1872-1899
opmerking: gift Jan Dereeper.
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3/

4/

5/

6/

w

Uitspraak door de rechtbank van Eerste Aanleg in Brugge inzake een klacht van Marie-Thérèse
Callewaert, winkelierster in Leke, als voogd-weduwe over Marie-Thérèse, Louis, Julia en Joanna
Peellaert, kinderen van wijlen Dominicus Peellaert, gehuwd met Joanna-Theresia Clarisse, die op haar
beurt gehuwd was met wijlen Joseph Demeyere, tegen Joannes Dereeper, rentenier in Koekelare,
veroordeeld tot het betalen van een boete van 1159,93 frank.
vorm: akte
periode:14/11/1821
opmerking: gift Jan Dereeper.

x

Recipisse, ondertekend door Charles Bultinck, baljuw van het Oost- en Zuidleenhof, ten voordele van
Marie Pieters, dochter van wijlen jonker Pieter Keingiaert en Cathelijne Pieters, waarbij percelen, o.m.
een met een hofstee, gehouden van het Oosthof, aan de wees worden toegewezen.
vorm: één akte
periode: 15/2/1694
opmerking: gift J. Dereeper; kopie; transcriptie toegevoegd.

a

Bundel minuten van akten verleden voor notaris Georges Masureel, Koekelare.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1945

b

Bundel minuten van akten verleden voor notaris Georges Masureel, Koekelare.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1946

c

Bundel minuten van akten verleden voor notaris Georges Masureel, Koekelare.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1947

d

Bundel minuten van akten verleden voor notaris Georges Masureel, Koekelare.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1951

a

Bundel minuten van akten verleden voor notaris Georges Masureel, Koekelare.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1952

b

Bundel minuten van akten verleden voor notaris Georges Masureel, Koekelare.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1953

c

Bundel minuten van akten verleden voor notaris Georges Masureel, Koekelare.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1954

d

Bundel minuten van akten verleden voor notaris Georges Masureel, Koekelare.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1955

a

Bundel minuten van akten verleden voor notaris Georges Masureel, Koekelare.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1956

b

Bundel minuten van akten verleden voor notaris Georges Masureel, Koekelare.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1957

c

Bundel minuten van akten verleden voor notaris Georges Masureel, Koekelare.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1958

d

Bundel minuten van akten verleden voor notaris Georges Masureel, Koekelare.
vorm: ingebonden bundel
periode: 1959

e

Bundel minuten van akten verleden voor notaris Georges Masureel, Koekelare.
Vorm: ingebonden bundel
periode: 1960

a

Gift van Pieter De Badts en zijn vrouw Janneke Porrewaghen aan hun oudste zoon Pauwels
vorm: notarisakte
periode:1571
opmerking: de katern in zwaar papier is ingebonden met perkament, waarop nog een akte staat over een
gift van Lodewijck Vandekerkhove, poorter van Diksmuide, aan Maertin Vandewalle (molen in
Mannekensvere) 2 oktober 1529.

b

Gift van Jan Casier en zijn vrouw Marie (?)
Vorm: notarisakte

periode :1671
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c

Pachtvoorwaarden van jonker Macharius Legillon aan de meestbiedende: Pieter Rigole.
vorm: 1 stuk
periode: 1791
opmerking: kopie, orig. bij C. Christiaen

d

Octrooiverlening voor de ‘calsy’ in Koekelare aan Frans Margot.
vorm: 1 stuk
periode: 1768
opmerling: kopie, orig. bij C. Christiaen.

e

Ontwerp van belastingheffing voor de Franse Republiek, opgemaakt door hoofdman J.-B. Louage en
pointer Pieter Perdu.
vorm: 1 stuk
periode: 1794

f

Dagvaardingen van vrederechter Jan-Baptist Debrouckère (Torhout) voor Jacques Gunst, Jan Dereepere
en Pieter Debeuckelare, landbouwers in Koekelare .
vorm: 2 stukken
periode: 1805
opmerking: kopie, origineel bij C. Christiaen

g

Opmeting (kladversie) van een hofstede met land in Koekelare en Werken (Schuddebeurs), eigendom
van Catharina Belle, weduwe van Henri Vanroose.
vorm: 1 stuk
periode: 1856
opmerking: met bomenverkoop; kopie van origineel bij C. Christiaen

h

Erfenis van Marie-Catharina Maes, weduwe van Pieter Delaeter.
vorm: notarisakte
periode: 1772
opmerking: kopie, origineel bij C. Christiaen.

i

Boedelbeschrijving van Pieter Delva,vrijlaat van Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1729
opmerking: kopie, origineel bij C. Christiaen

j

Eerste kerkgebod van een betwisting
gebruikt door Andries Neyens.
vorm: 1 stuk

over leengronden afhangend van het Zuidhof in Koekelare
periode: 1728

k

Openbare verkoop verleden voor notaris August de Busscher (Brugge) van een hofstee ’de oude
brouwerie’ (wijk Castagnie – Moerestraat) vanwege de erfgenamen van douairière Marie-Bénédicte
Rapaert-Huysentruyt, nl. Charles, Antoine, Marin en Florentine Rapaert ten voordele van Alexander Sys,
landbouwer in Koekelare, voor een totale som van 90.947 fr (kadaster Sie B nr. 617, 618a, 619-625, 609,
613, 566a, 231, 232a, 233a, 234, 235, 229, 230, 236, 237, 222, 228, 239, 238, 248, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 247, 258, 255, 257, 302, 251, 252, 253, 249, 250, 292 en 293.
vorm: notarisakte
periode: 1795-1865

l

Hypotheek, verleden voor notaris P. Van Caloen in Brugge, voor Frans Delaeter (fs. Pieter x Marie
Catheline Maes) gehuwd met Marie Anne Questier (fa. Pieter x Isabelle Plyson), vrijlaat van het ambacht
Gistel, wonende in Koekelare en kopende van Jacob Vanaelst, de oude, een herberg en brouwerij SintHubrecht in de noordzijde van de voormalige Kerkweg of Calsy van Koekelare, en daarop een hypoheek
nemende van £ 200 tegen 5% per jaar ten gunste van de minderjarige kinderen van Isabelle Elle, weduwe
van Jacques Mergaert, de jonge.
vorm: notarisakte
periode: 1768
opmerking: kopie (origineel bij L. Masureel)

m

Dossier betrefffende de verdeling van goederen in Koekelare, Wenduine, Snaaskerke, Eernegem,
Ichtegem, Leffinge, Oostende, Moere, Esen en Wulpen onder Victor, Adrien en CarolineVanderheijden
(Oostende).
vorm: 9 stukken
periode: 1864-1887
opmerking: met brief, akte van volmacht, verzekeringspolissen vooral t.a.v. pachters Karel en Frans
Boddez (de Puydt in Koekelare).

n

Testament, opgemaakt door notaris Louis Masureel Koekelare, van Pharailde Baeckelandt voor haar
volledig nalatenschap aan haar nicht Zenobie Mostrey.
Verkoop van een woonhuis met aanhorigheden in Koekelare, Sectie B nr. 1227o en 1227p, groot 7a 7ca;
door Felix Baeckelandt aan zijn zus Pharailde Baeckelandt, verleden bij notaris Karel Dekeyser
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Ichtegem.
Verkoop van een perceel zaailand in Koekelare, Sectie B deel van nr. 1227k, groot 7a 7ca, door Louise
Pollentier, weduwe Karel Maerten, aan Amelie Vanhove, weduwe August Baeckelandt, verleden bij
notaris Jules Jacqué Brugge; deze akte bevat een clausule over een lening van Henri Depreiter,
landbouwer Koekelare aan de koopster.
Deurwaardersexploot van Camiel Vande Casteele Torhout in opdracht van de Rechtbank van Eerste
Aanleg Brugge, op verzoek van meester Alphonse Geuens, pleitbezorger van Henri Depreiter, aan de
erfgenamen van Zenobie Mostrey over een terugbetaling van de aangegane lening.
vorm : 5 notarisakten
periode : 1905 – 1920
opmerking : gelijkvormige afschriften onder zegel
o

Verkoop van een partij zaailand van 1 ha 53a 80 ca (kadasternr. 676a) in Munte, door Berlinde De Porre,
weduwe van Anthon Bernard van den Meersschaut, en Charles Louis van den Meersschaut,
burgemeester in Dikkelvenne, beiden voogd van de minderjarige dochters Paulina, Victorin en Adelaïde,
aan Charles Frederick Godschalck – Vergauwen, grootgrondbezitter Gent voor 2690 frank; de akte werd
verleden voor notaris Charles Joseph Desaegher uit Bottelaere.
vorm : notarisakte
periode : 1850
opmerking : met nota van de notaris.

p

Verdeling van de schorrengebieden in Snaaskerke, Leffinge en Zandvoorde in zes gelijkwaardige loten
voor de erfgenamen van Jacobus Jan Bauwens en zijn echtgenote Catharina Landuyt, beiden overleden
in Oostende, en ze via uitloting toe te kennen aan Eugeen Bauwens, geneesheer, Pieter Bauwens,
advocaat, Jan Bauwens, koopman, en aan de ongetrouwde juffrouwen Rosalie, Marie en Melanie
Bauwens, alle zes wonende in Oostende, verleden voor notaris Jan Baptist Ysengrin Oostende.
vorm : notarisakte
periode : 1830

q

Huurovereenkomst van Madame la Princesse de Montmorency Luxembourg, née Léonie, Marie,
Ernestine, Josephe Comtesse de Croix de Dadizeele, wonend in Parijs, met de gemeente Moen voor een
gebouw, in te richten als gemeenteschool; geregistreerd in Kortrijk.
vorm : 1 stuk
periode : 1879

r

Pachtovereenkomst tussen eigenaar Charles Imbert (St.-Annarei Brugge) en pachter Philippe
De Jaeghere, landbouwer in Zande, betreffende een pacht van 9 jaar ingaande op Sint-Remigius
(1 oktober) en te betalen in zilvergeld voor een hoeve met landbouwgrond van 24 ha 10 a 1 ca en een
kleine hoeve met landbouwgrond van 5 ha 30 a 80 ca, beide in Zande en vette weiden van 3 ha 2 a 58 ca
in Zevekote, verleden voor notaris François van de Steene (Brugge).
vorm : 1 stuk
periode : 1806

s

Getranscribeerde boedelbeschrijving naar aanleiding van een prisiebepaling van een hofstede in Zande
op verzoek van Andries Hellynck ten bate van Jan Ousaer, gehuwd met Anna Hellynck fa Andries.
vorm : 4 stukken
periode : 1774
opmerking : met documentatie over de familie Osaer in Zande en over boedelbeschrijvingen.

t

Lijst met volwassenen uit het arrondissement Brugge, die door de Kamer van Notarissen sinds 1804
onder voogdij zijn geplaatst (figuren uit Koekelare, Ichtegem, Torhout, Aartrijke, …), opgesteld door
voorzitter F. Van De Steene en secretaris J. Kesteloot.
vorm : 1 stuk
periode : 1831
opmerking : dotatie R. Maes; restauratie Sil Vandewalle (22/08/2013).

u

Schulderkentenis ten voordele van Albert Dieperinck, schoenmaker in Brugge, ten laste van Georges
Leirman, handelaar in Koekelare en echtgenoot van Angela Bossuyt, een som van 25.000 frank terug te
betalen binnen de 5 jaar, verleden voor meester Jean Van Caillie in Brugge.
vorm : 3 stukken
periode : 1943-1958
opmerking : grosse, borderel van inschrijving en een ontvangst- en verzendingsbewijs (collectie Maes).

v

Rentebrief op de som van 4.102 frank ten voordele van het Bureel van Weldadigheid in Koekelare en ten
laste van Pieter Proot; de hoofdsom behoorde oorspronkelijk aan de dis van O.-L.-V.-kerk in Brugge
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(1782).
vorm : 1 stuk
opmerking : uit collectie Maes.

periode : 1831

w

Pachtbrief ten voordele van de broers Louis en Joseph Vannieuwenhuyse en ten laste van Joseph
Vannieuwenhuyse, gehuwd met Isabella Carlier, voor een boomgaard en zaailand in Koekelare (1
bunder, 57 roeden, 4 ellen), verleden voor meester François Vande Steene in Brugge.
vorm : 1 stuk
periode : 1814
opmerking : uit collectie Maes.

x

Legaat aan baron Charles De Croeser de Berges, erfgenaam van jonker Charles Stockhove, heer van
Sint-Catharina, na onderlinge verkaveling (1785), grond dan gepacht door Pieter Peper in Koekelare en
verder grond in Stalhille, Vlissegem en Houtave.
vorm : 1 stuk
periode : 1795
opmerking : uit collectie Maes.

y

Extrakt uit een verdeling onder de erven van Pieter Crombez – Vandenbroele in Couckelaere,
opgemaakt door Louis Masureel, notaris in Koekelare.
vorm : notarisakte
periode : 1898

z

Eigendomstitel van een woonhuis met 2a 60 ca grond in Koekelare (Warande) ten behoeve van Aloïs
Vermeersch – Crombez in Koekelare, verkoop door Auguste Crombez; verleden voor Karel De Keyser,
notaris in Ichteghem.
vorm : notarisakte
periode : 1911

aa

Collectie notariële akten over de ruil van een bebost perceel, begin 21 artikel 27, tegen een perceel
zaailand, begin 19 artikel 189, beide in Koekelare wijk Leugenboom, door Rosalie Vandooren, weduwe
Hendrik Vanhooren (Koekelare), en Jeanne Deswelgh, weduwe Louis Ocket, en haar kinderen; ruilakte
verleden voor notaris Vansieleghem-Janssens (Ichtegem); perceel gekocht door Louis Ocket van Jean de
Meersman jr. Gent, verleden voor notaris François Van Sieleghem (Leffinge); Jean de Meersman
verwierf het perceel door erfenis van zijn moeder Thérèse de Bailly (Brussel) verleden voor notaris
Charles Declercq (Gent).
vorm : 3 stukken
periode : 1797-1835
opmerking : op de notarismap Vansieleghem Ichtegem staat de datum 04/12/1862.

bb

Verslag over openbare verkoop van hofstede met land in Eernegem.
vorm : 1 stuk
periode : 1824

cc

Ongedateerde lijst betreffende een sterfhuis ten voordele van mevrouw Coppieters – L. Bailly.
vorm : 1 stuk
periode : ?

dd

Akte nalatenschap Henri Deruytter (Schore) voor schulddelging aan Louis Vanpoucke (Diksmuide).
vorm : notarisakte
periode : 1824

ee

Bundel losse notities (o.m. boedelbeschrijving) voor akten vanwege de notarissen Vanderhofstede en
Franciscus Van de Steene (Brugge) voor diverse cliënten, zoals de erfgenamen van ridder Loys en jonker
Philippe Veranneman (Watervliet), hierbij Robert Snick (sic) Koekelare, Pieter Cordy gehuwd met
Cecilia Soetaert (Sint-Pieters-op-den-Dijk), weduwe De Zutter, zegelbewaarder.
vorm : map
periode : 1830-1849

ff

Brieven van notaris P. Kesteloot (Diksmuide) aan zijn collega Franciscus Van de Steene (Brugge) over
de financiële afwikkeling voor kosten van publicatie in Vladslo en Koekelare.
vorm : 3 stukken
periode : 1813

gg

Erfenis van een hofstedeke met 90 roede land in Koekelare/Noorddorp van Joos Reijnier, leenlaatgrond
van het Oosthof onder rente Pieter Jan Dierix.
vorm : notarisakte
periode : 1694
opmerking : geschreven op perkament, wikkel in papier, zegels verdwenen.

hh

Bundel notariële stukken (akten, brieven) van de notarissen Joseph Vansieleghem-Questier (Ichtegem),
Kesteloot (Torhout), Ketele (Kortemark) en Franciscus Van De Steene (Brugge) inzake de erfenis
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Desoppere, waarbij betrokken zijn het Bureel van Weldadigheid (Brugge), de Dis van Onze-LieveVrouw (Brugge), de Marieschool (Brugge) en Alexander Proot, gehuwd met Marie De Putter, en
afstammelingen (Koekelare) betreffende goederen in Koekelare, begin 8 artikels 82, 84, 86 ,87, 88, 89,
90, 91, 94, 114, 115, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 137, 138, 139, 140, 141; begin 10 artikels
80, 81, 82, 83, 84.
vorm : map
periode : 1813-1913
ii

Betalingsbewijs voor verplaatsingskosten van notaris Van de Steene (Brugge) voor verkoop van zaailand
in Koekelare getekend door P. Van Houtryve.
vorm : 1 stuk
periode : 1843

jj

Pachtbrief voor een hofstede in Westkerke verleden voor notaris J. Vansieleghem-Questier vanwege
Rosalie Fraeys, weduwe van Pieter Serruys (Torhout).
vorm : notarisakte
periode : 1817

kk

Ongedateerde overeenkomst tussen Jacques Mergaert de jonge en de verkopers Jan en Corneel Dewulf
van gedeeltelijke leenlaatgrond in Koekelare onder Jan Dieryckxrente (gebruikt door Lucas Peper), vrije
en Guyseland in Zande (gebruikt door Martin Hellink).
vorm : notarisakte
periode : ?

ll

Prisie van leenlaatgrond in Koekelare (gebruikt door Pieter Peper) van wijlen Charles Stockhove, heer
van Sint-Catherine en schepen van het Brugse Vrije, ten voordele van baron Charles de Croeser de
Berges.
vorm : notarisakte
periode : 1785-1786
opmerking : met figuratieve kaart opgemaakt door landmeter Jacques Verplancke , begin 16 artikels 41,
70, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 97, 98, 100.

mm

Procuartie verleend door Pieter Mergaert, griffier van de notarie van ’t Brugse Vrije, aan zijn moeder
Isabelle Elle, weduwe van Jaecques Mergaert, en haar onmondige kinderen betreffende een
hypotheekrente te betalen door Francis Delaeter, fs. Pieter en Margareta Maes, voor de herbergbrouwerij Sint-Hubrecht ten noorden in de (huidige) Dorpsstraat in Koekelare, verworven van Jacob Van
Aelst door koop en erfenis.
vorm : notarisakte
periode : 1766-1767
opmerking : kopie.

nn

Lijst met pachters in Westkerke, Slype, Leffinge, Brugge, Sint-Michiels, Kortemark en Koekelare naar
aanleiding van de vereffening van een erfenis van Joseph Farasyn ten bate van de kinders Marie,
Thérèse, Charles, Joanna Vandeputte en ten aanzien van de schuldeiser, de heer Maryssael.
vorm : 1 stuk
periode : ?

oo

Bundel notariële akten betreffende pachtovereenkomsten en verkopingen van een perceel met herberg,
smidse en later bakkerij in de Sterrestraat Koekelare, Sectie A nr. 1650, 1651, 1652a, 1653c, en
testamentaire verbintenissen tussen Romanie Vannieuwenhuyse en haar kinderen (Vanslembrouck).
vorm : map
periode : 1851-1924
opmerking : kopie; met lijkrede voor Maurits Van Slembrouck (1891-1908).

pp

Koop van grasland in Moere verleden voor Jacques Mergaert, stokhouder van het ambacht.
vorm : notarisakte
periode : 1763

qq

Collectie akten over goederen in Handzame (4) en Kortemark (1), verpakt in bruine enveloppen, waarop
drie vroegere nummeringen staan vermeld (340 1/4 - 340 4/4 & 3573, 3575, 3576, 3578, 3579; in rood
10, 16, 17, 19, 22). De akten bevinden zich in de kluis bij de Belfiusbank op naam van Spaenhiers vzw;
de documenten zijn gedigitaliseerd en zijn in die vorm te raadplegen in het HADOCK 17A-01K/ 6 qq .
Het gaat om akten op perkament met zegellinten, evenwel meestal zonder zegels. Bij 3578 zit ook een
papieren kwitantie. Beschrijving volgt de nummering ‘3573’ en volgende.
Akte verleden voor baljuw Gillis Dauchy voor een leengoed van de heer Anthonis Vander Vichte,
gelegen in de parochie van Handzame. Aan drie van de zes zegellinten zitten nog fragmenten van zegels.
Op de buitenzijde staat in potlood Van den Berghe (oud nummer 3573).
vorm: een stuk (42x66,3 cm)
periode: 1560
Akte verleden voor de schepenen van de heerlijkheid en de vierschaar van Kortemark voor een gift van
Jooris Sammins en zijn vrouw Passchire, burgers van Kortemark aan Joos de Clercq, priester en inwoner
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van Kortemark; twee zegellinten zonder zegels (oud nummer 3575).
vorm: één stuk (56x23,7 cm)
periode: 1574
Akte verleden voor de schepenen van het Land van het Vrije (Brugge) voor een gift van 24 roede land
in het Ambacht van Zarren en in de parochie Handzame vanwege Adrian Vandemoere, poorter van
Brugge, en zijn vrouw Lysebette aan Marye, weduwe van Cornelis Everdy, poorter van Brugge; aan drie
van de vijf linten fragmenten van zegels (oud nummer 3576).
vorm: één stuk (34,8x23,3 cm)
periode: 1524
Akte verleden voor Van Rokeghem en Jan Van Overschelde, schepenen van het Land van het Vrije
(Brugge), over de erfenis van Gilles de Wulf, vrijlaat en erfgenaam voor
een partij land van zijn overleden vader Jan, die gegeven wordt aan mevrouw Josyne van Huele, weduwe
van Adriaan Vanden Berghe; twee zegellinten zonder zegels; met een kwitantie op papier (oud nummer
3578).
vorm: twee stukken (perkament 37x37,3 cm)
periode: 1565
opmerking: in kluis

rr

Ontvangstbewijs voor een leengoed in de parochie Handzame, binnen het Ambacht Zarren, van de heer
Gregorius van Zijlen verleend aan Julius Vanden Berghe (?); fragment van zegel aan de linker
bovenzijde van het document zonder lint bevestigd; oud nummer 3579).
vorm: één stuk (19,8x21 cm)
periode: 1595
opmerking: in kluis

ss

Terrier der dischlanden van Couckelaere (kopie van de legger der disgoederen door Jaecques Albrecht in
1658-1659 volgens de register van Cornelis Muelebekere opgemaakt in 1522) met notities tot 1861.
vorm: legger
periode: 1522-1861

tt

Pachtakte dis verleden voor Pierre Vansieleghem, notaris in Ichtegem.
vorm: grosse
periode: 1815

uu

Oorkonde over de transactie van een perceel grond in Koekelare. Twee perkamenten vellen (21,7 x 7 cm
en 26 x 11 cm) aan elkaar gehecht met 8 perkamenten staarten, waarop nog een tekst aanwezig is; aan
drie staarten zit nog een kleine zegel vast, waarvan één licht beschadigd is.
De twee oorkondes (chaerte) zijn feitelijk (perkamenten staarten) en inhoudelijk met elkaar verbonden en
worden beiden bekrachtigd door het schepencollege van het Brugse Vrije.
Eerste oorkonde (14/12/1344): gaat over de transactie van 8 gemeten landbouwgrond in het ambacht en
in de parochie Koekelare van Michiel Maertin en zijn vrouw Cateline aan Willem Deionchere; het gaat
om twee percelen, een van 4,5 gemet met een hofstede waarop Michiel woonde ‘ter oost meed’ en een
tweede ten zuiden van het eerste van 3,5 gemet; Willem Deionchere verpacht de percelen aan Maes
Sabbe voor 25 schellingen per jaar.
Tweede oorkonde (14/05/1344): machtigt Maes Sabbe via de heer Lauwereins van een stichting door
Cateline Steenkin in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge de jonkvrouw tot de overdracht van de vrije
eigendom.
Belang voor het Hadock: je krijgt een aantal namen van Koekelaarse inwoners in de 14 e eeuw en er is de
oudste vermelding van oostmeet; dus was toen de periode van de turfontginning al achter de rug of nog
bezig.
vorm: 1 stuk
periode: 1344
opmerking: aangekocht op een veiling bij M. Van De Wiele/ Brugge 07/03/2015; lot 635. Bewaring in
kluis.

vv

Kopie van aankoopakte van 376,77 vierkante meter grond met eropstaande windmolen genaamd
Hovaeremolen door de gemeente Koekelare aan Denecker Maurice-Joseph en Denecker Alphonse op 11
september 1968; opmetingsplan opgemaakt door ir. G. Verschave.
Vorm: 2 stukken
periode: 1968

ww

Aankopopakte van hoevetje met meegaande erve gelegen Clevenstraat 2 door CV Leugenboom,
vertegenwoordigd door R. Willaert en H. Devriendt aan G. Hallevoet. Bijgevoegd opmetingsplan en
kopie uit atlas der buurtwegen. Tegenwoordig gebruikt voor museum en site Lange Max.
Vorm: 1 stuk
periode: 1998
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7

xx

Volmacht verleend aan Pieter Meerlebeck door de schepenen van het Vrije van Rijsel in Veurne voor de
kinderen van het gezin Trineel om delen uit de nalatenschap van Joris Moenin te verkopen aan Barbele
Moenin met toestemming van baljuw Jacques Willaert en de leenmannen van het hof in Wijnendale.
vorm: akte
periode: 9/10/1624
opmerking: perkament, zonder zegels; gift van L. Masureel, transcriptie bijgevoegd

a

Pachtcontract tussen jonker Jacob Deh(?)eere en pachter Simon Claes inzake een hofstede met 25
gemeten grond in Beerst voor zes jaar ingaande op 1/10/1704 tegen 12 pond 10 schellingen per jaar,
benevens het betalen van de belasting.
vorm: akte op gezegeld papier
periode:
26/4/1704 opmerking: document bezorgd door Jean-Marie Lootens.

b

Pachtcontract tussen eigenaar Florent Vandermeersch en pachter Hendryck Swaenepoel inzake een partij
“vettegras”, genaamd de pitteroede, van 12 gemeten 57 roeden in Keiem, onderworpen aan diverse
voorwaarden (in de pachtsom zit een bijdrage voor de lokale armen, een vergoeding voor de knecht van
de eigenaar, betaling van de belasting, instaan voor het onderhoud en de afwatering van het gebied…).
vorm: akte op gezegeld papier
periode:
24/4/1762 opmerking: document bezorgd door Jean-Marie Lootens.

c

Overeenkomst tussen Anselm van Caloen de Croeser, burgemeester van Varsenare, en het
gemeentebestuur en de kerkfabriek van Varsenare inzake het herstel van de omheining om het kerkhof,
dat grenst aan land van de burgemeester.
vorm: akte op gezegeld papier
periode: 4/7/1852
opmerking: document bezorgd door Jean-Marie Lootens.

d

Bij het opmaken van een inventaris voor de weduwe Uguet de Laumotte in Dinan (Bretagne) duikt bij
archiefonderzoek in 1810 een document van Geffroi Uguet, heer van Chantelou en Rochebouf, uit
25/10/1547 op. Daarin wordt grond geschonken aan François de Québride en zijn echtgenote. Pierre
Carron, officier bij maarschalk de Busson, huwt echter in 1608 met Marguerite Uguet, dochter van
Geffroi. De parochieregisters dateren evenwel slechts van 1672, zodat gegevens over de afstamming
Uguet ontbreken.
vorm: verslag over opzoekingswerk
periode:
1810? opmerking: document bezorgd door Jean-Marie Lootens

e

Uitvoering van het testament van graaf Jan de Carnin en Staden ten voordele van zijn echtgenote MarieCharlotte de Joigny de Pamele door notaris Van Caillie (Brugge).
vorm: akte, gezegeld papier
periode: 2/5/1826
opmerking: document bezorgd door Jean-Marie Lootens.

f

Guilliaume Damerin, heer van Merelbeke, wonend in Brugge, erft van jonker Frans Neyts, de Cuyppens
buschen (22 gemeten, 2 lijnen, 6 roeden) in de prochie Oostkamp, bemiddeld door de schepenen van het
Houtsche.
vorm: akte, gezegeld en ingebonden in perkament
periode: 24/11/1753
opmerking: document bezorgd door Jean-Marie Lootens.

g

Jan Faignaert, griffier van het leenhof De Colve in Westkerke, na hernieuwde meting 6 gemeten, 1 lijn,
58 roeden, maakt dit leen, waarvan Louis van Haveskerke leenheer is, over aan Carel Kelderman.
Leenhof de Colve is een achterleen van ’t Oosthof in Koekelare.
één akte
datum: 6/11/1724
gift van J.-M. Lootens

h

Akte voor de verkoop van een woonhuys staende op grond van Mr. C. Vanderheyde, gelegen ter
gemeente van Couckelaere door Joannes Boucquez aen Pieter De Bruyne, gepasseerd voor den notaris
Van Caillie te Oostende op 9 Maerte 1839.
vorm: 1 stuk
periode: 1839
opmerking: kopie en transcriptie

i

Lastenkohier en voorwaarden voor openbare verkoop met toewijzing van gesekwestreerde goederen uit
Arenbergdomein door de ontvanger van de registratie J. Tyberghein. Betreft verkoop hoeve
Vansteenlandt: 12/12/1928
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Vorm: akte
Opmerking: kopie
j

periode: 1928

Wettelijke passering uit 1617 van de verkoop bij volmacht van vier lijnen maaigras in het gehucht
Pannemeers in Koekelare door Janneken de Cuypere fa Joos (x Pauwels Bricx fs Mailliaert) en Passchier
de Cuypere fs Joos (x Charlote fa Joos Witrecht) aan Pieter Diericx voor 15 £ gr (en 6 £ par drinkgeld).
Transcripie van J. Heus aangevuld door L. Inghelbrecht
Vorm: akte op perkament

periode: 1617
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17B-01K Recht / Politie
bewaargever: T. Dereeper 1 a-d
opmerking:
1/

2

opmaak: G. Deprez

zie ook collectie affiches en Beeldbank.
Voorwerp: dasspeld Rijkswacht bewaard in doosje.

a

Dossier over de kindermoord in Koekelare van 15 augustus 1929. Deel 1: getuigenissen van 16 augustus
1929 tot 4 december 1929.
vorm: ingebonden schrift
periode: 1929
opmerking gestencilde en handgeschreven versie

b

Dossier over de kindermoord in Koekelare van 15 augustus 1929. Deel 2: getuigenissen van 5 december
1929 tot 15 september 1936 ; persoonsregister; bidprentjes van de getuigen; fotokopie van de geschreven
getuigenissen; foto’s, lied van Tamboer; tekst op het grafkruis.
vorm: ingebonden schrift
periode: 1929-1936
opmerking gestencilde en handgeschreven versie

c

Schetsen van de locatie waar de kindermoord plaatsvond.
vorm: 5 stukken
periode:1929

d

Lied, zangwijze van Ramona: Gruwelijke Sluipmoord op een Knaapje Te Couckelare.
vorm: 1 stuk
periode:1929
opmerking: zie ook 20A-01K/9l

e

Krantenknipsels (Brugs Handelsblad maart 1982-mei 1983) met Eduard Trips, 'De moorden van Beernem',
49 afleveringen. Knipsels uit 'Blik' e.a. periodieken naar aanleiding van de televisieserie 'De bossen van
Vlaanderen' (1991).
vorm: map
periode: 1982-1991

f

dossier van rechtsgeding inzake onrechtmatige bezetting van de eigdendommen site Pyck tussen de
gebroeders Gilbert en Odiel Pyck tegen Immo De Warande (L. Hindryckx ), het echtpaar Crevits-Verplancke
en de NV Hypotheek- en Spaarmaatschappij van Antwerpen en notaris Declercq; twee affiches openbare
verkoop
vorm: bundel
periode: 1985-1991

a

Staat met gevangenen en hun onderhoudskosten, toen ze in het doortochthuis Koekelare verbleven.
vorm: 1 stuk
periode: 1892-1893

b

Publicaties van de politiezone Polder (Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark)
vom: 6 stukken
periode: 2005-2011

c

Dossier betreffende commodo et incommodo bij de uitbreiding van de mechanische maalderij Pyck in
Koekelare.
vorm: map
periode: 1950

d

Tweede waarschuwing ‘Actie Slakkie’ van het gemeentebestuur en de politiezone Polder, afdeling
Koekelare.
vorm: 2 stukken
periode: 2007

e

Akte van een proces (sinds 18/05/1752) over de betaling van een schadevergoeding aan Jan Moens, eigenaar
van een hofstede van 24 gemeten in Koekelare, afhankelijk van het Zuid- en Oosthof en gedeeltelijk belast
met een rente aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw in Ichtegem, door J.-B. Cornelis in naam van de
erfgenamen van Marie Dewilde, nl. Filip Van Acker en Jan Paret. De vorderingskosten werden geïnd door
Jacob Mergaert, de jonge. Ondertekend door betrokkenen en landmeter J.-B. Muuls op 17/05/1756.
vorm : 2 stukken
periode : 1756
opmerking : kopie; met gedeeltelijke transcriptie.

f

Collectie kopieën uit BAB, nr. 507, 28-29, betreffende repressiedossiers van onderwijzend personeel aan de
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aangenomen, lagere jongensschool Koekelare centrum.
vorm: 7 stukken
periode: 1945-1951
g

Documenten betreffende het installeren van een voorlopige Rijkswachtkazerne en het bouwen van een
nieuwe.
vorm: 4 stukken
periode: 1891-1894
opmerking: kopie PA, 3/3751.

h

Algemeen politiereglement gemeente Couckelaere (drukker B. Inghelbrecht-Denecker).
vorm: brochure
periode: 1907

i

Bundel met inlichtingen over Koekelaarse rijkswachters samengesteld door Raymond Arren.
vorm : pak
periode : 1980 – 1984

j

Proces-verbaal over de veroordeling van Marie Vereenooghe (Koekelare) voor de diefstal van aardappelen.
vorm : één stuk
periode : 1841

k

Gerechterlijk dossier wegens collaboratie tijdens WO II van Adriën Adam, Bovekerke.
vorm: map
periode: 1941-1950

l

Collectie processen-verbaal opgesteld door ‘kommiezen te voet’ met standplaats Koekelare (Frans Gaspard,
Jozef Siersaeck, Jacob Gobert, Lodewijk Collignon, Pieter Autrique en Theodoor Poissonnier) en door
marechaussee Pieter Haulois (Torhout) inzake overtredingen voor het ontduiken van graanaccijnsen
(Cornelis Biervliet, molenaar Drie Zotten-molen; Jan Deschepper, molenaar Schuddebeurze; Pieter
Deruyttere, molenaar Hovaeremolen; molenaars Bernard Verlinde en Jacob Aelter; onbekende dragers van
zakken meel, die op diverse plaatsen zoals Belhutte, Grootstraat, Doodkeesstraat wegvluchten) en voor
ongekeurd slachten (veeslachter Jacob Plyson) door Filip Grave. De stukken zijn meestal ondertekend door
gemeenteambtenaren of -mandatarissen (ontvanger Antoon Mergaert, schepen Dewulf, burgemeesters
Maertens en A. Proot).
vorm: 12 stukken
periode: 1823-1826
opmerking: kopieën uit RAB, gemeente Koekelare.

m

Hernieuwd octrooi (meer dan een eeuw) voor de verkoop van bier, wijn, brandewijn, jenever en annys door
Angelynne Mestdagh, weduwe Corneel Rogier in haar herberg ‘den ooren’ in de ‘Steenwegh’ in Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1765
opmerking: kopieën uit RAB, gemeente Koekelare.

n

Verklaring van burgemeetser Pieter Mergaert dat Bernard Devriendt, oud-gediende bij het 5e regiment Jagers
te paard, bij besluit van de departementsprefect (21/08/1813) benoemd is tot veldwachter in Koekelare en
daartoe de vereiste eed aflegde.
In de rand vermelding dat B. Devriendt op 04/09/1814 zijn ontslag kreeg.
vorm: 1 stuk
periode: 1813-1814
opmerking: kopieën uit RAB, gemeente Koekelare.

o

Uitnodiging van notaris Pieter-Jacob Mergaert aan Helena Weyts, weduwe van Philippe Verhaege
(Aartrijke) om de dagvaarding van Philippe Vergote en Pieter Boon, aangaande de verkoop van een partij
bomen in Eernegem, bij te wonen.
vorm: 1 brief (kopie)
periode: 20/08/1777
opmerking: origineel bij Luc Masureel.

p

Vijf processen-verbaal opgesteld door kommiezen en accijnzen tegen smokkelaars in graan, slachtvee.
vorm: 5 stukken
periode: 1823-1826
opmerking: kopies uit RAB, gemeente Koekelare, briefwisseling.

q

Vernieuwing van het octrooi, verleend door Karel V, koning van Spanje, om een tolbarriere in de (huidige)
Dorpsstraat op te stellen om de kosten van het kasseien en het onderhoud ervan te betalen.
vorm: perkamenten akte (zonder zegel)
periode: 1680
opmerking: gift van Luc Masureel./ transcriptie bijgevoegd

r

Vernieuwing van het octrooi, verleend door Karel VI, koning van Spanje, om een tolbarriere in de (huidige)
Dorpsstraat op te stellen om de kosten van het kasseien en het onderhoud ervan te betalen.
vorm: perkamenten akte (zonder zegel)
periode: 1732
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opmerking: gift van Luc Masureel.
s

27 schepenen van het Land vande Vrijen bevestigen een procuratie van Joris De Vos en Aernoudt De Man,
schepenen van ’t Vrije van Sint-Omaers binnen Alveringem, die instemden met het uit erfenis stappen van
Boudewin Vanhon(d)sbrouck, vrijlaat van de prochie Handzame, uitgewerkt door Jan Godayn, speciale
procureur, om uit onverdeeldheid te stappen met de kinderen van wijlen Joossr Vanhon(dsbrouck, Joosjr en
Pieter, aangaande de verkoop van een behuisde hofstede met land aan ?gilem Hemelrycke, gelegen in de
wijk Amersvelde in de prochie Handzame en in het ambacht Zarren, dit naar een beloofde overeenkomst op
8/8/1598, opgesteld door Claaude Vanderdunck de Jonghe.
vorm: 1 stuk
periode: 9/10/1599
opmerking: gift van Luc Masureel; perkament, de vermelde zegels ontbreken.

t

Brief van een collega landmeter aan Jacob Mergaert om in Koekelare dezelfde procedure toe te passen bij
het vererven van leenlaatgrond, specifiek voor Emanuel Storme van Mit(s)wege.
vorm: 1 stuk
periode: 23/4/1758
opmerking: gift van Luc Masureel

u

Akte aangaande de jacht in Ichtegem gedurende de zes volgende jaren vanaf half maart 1717 in overleg met
Jacob Ketele en Louis Houbaert, ontvanger en directeur van de goederen van de prinses van Izegem. De
jaarlijkse taks bedraagt 2 pond groot en een bijkomende voorwaarde is het toelaten van Frans Beernaert en
zijn pachters tot de jacht, zij het zonder het wild uit te roeien.
vorm: 1 stuk
periode: 7/5/1717
opmerking: gift van Luc Masureel

v

Pachtakte voor Martin Kimpe fs. Pieter in Koekelare, met toelating van Louis de Gand, o.m. prins van
Izegem en heer van het Oosthof, aangaande een perceel van 4 gemeten 2 lijnen zuidoost van de kerk en ten
noorden van de hofstede van de erven Louis Verbrugghe en bewoond door Gilles Bonte.
vorm: 1 stuk
periode:19/1/1724
opmerking: gift van Luc Masureel

w

Pachtbrief van Simon Vanoverloope, baljuw en wettelijke maander van de leenmannen van Louis de Gand,
heer van het Oosthof, ten aanzien van Anna-Marie Teirninck, fa. Jan en weduwe van Lucas
Vandenboogaerde, voor een perceel grond van 4 gemeten 25 roeden (volgens het register 70 roeden) ver
zuidzuidwest (uitvoerige beschrijving van de omliggende percelen), gekocht door Jan-Baptist Geldhof en
Brigitta, fa. Franchois Waegeman, zijn echtgenote, volgens de erfenisakte van het Oosthof, gepasseerd op
21 november 1748 en tegelijk ten hoofde van Vanoverloop verheven en van Andries Jongbloet als
bedienende leenman, die op 20/6/1749 mede met Anna-Marie Teirninck ondertekent en op 22/8/1749 tekent
Simon Vanoverloope.
vorm: 1 stuk
periode:1749
opmerking: gift van Luc Masureel, gefotocopieerde brochure.

x

Henri Buquoy, curator van Frans De Zoomere, geeft naar aanleiding van het overlijden van Frans’ moeder,
Marie-Franchoise Vandevelde, douairière van Pieter De Zoomere, beheersvolmacht aan baljuw Simon Van
Overloop over een leen in Roksem, een perceel van 4 lijnen 50 roeden (volgens de nieuwe legger 42 roeden)
en over lenen in Eernegem, 4 percelen samen 4 gemeten 1 lijn, eigendom van de prins van Izegem.
vorm: 1 akte
periode: 2/2/1738
opmerking: gift van Luc Masureel.

y

Gerechtelijk dossier van Passchier De Scho(o)lmeester (Koekelare) en douairière van Daniël Deeghbroot,
heer van Vommelbeke (Brugge) tegen Adriaan Van Haveskercke, heer van Zwevezele, met repliek, dupliek,
tripliek en quadrupliek, en van Passchier De Scho(o)lmeester (Koekelare) tegen Michiel Van Eechoute
(Brugge).
vorm: pak
periode: 1663
opmerking: kopie uit RAG, fonds Raad van Vlaanderen, nr. 14.846. transcriptie bijgevoegd

z

Naar aanleiding van het overlijden van Godelieve Marie De Scildere, die een leen van 3 gemeten 84 roeden
houdt van Margarita de Merode, gravin van Middelburg (in Vlaanderen) en eigenares van het Oosthof in
Koekelare, verleent de ervende zoon Niclays Rommel, zoon van Niclays Rommelsr, haar de vereiste
camerlincksgelde en de beste vroome.
vorm: 1 akte
periode: 7/3/1679
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opmerking: gift van Luc Masureel, perkament; geen zegel meer.

aa

Gerechtelijk dossier over de achterstallige betalingen van Lioen (Leo) Vereecke van Koekelare voor vijvers
en velden (3 partijen vaghe landen), samen 153 gemet 73 roeden, en schaapsdriften (3 gemet), verdedigd
door Juliaan Tavernier, ontvanger van de prochie Koekelare, tegen de prins van Izegem, verdedigd door
Ferdinand Soetaert, ontvanger van de prinselijke goederen. In de loop van de jaren wordt hij opgevolgd door
Jan-Baptist Van Hecke, de jonge, en door Judocus Vande Walle. In de opvolging wordt de zaak nog
doorkruist door de zaak van jonker Jan Waepenaert, heer van Erpe en intendant van de prins van Izegem,
tegen Ferdinand Soetaert. De zaak wordt afgehandeld voor de vierschaar in Brugge.
vorm: pak
periode: 1710-1725
opmerking: kopie uit RAG, fonds Raad van Vlaanderen, nr. 25.833 en 31.370.
Reeks geheel of gedeeltelijk overgenomen documenten met betrekking tot Koekelare uit RAG Raad van
Vlaanderen, nr. 31.370; uit het register der passeringen van het Zuid- en Oosthof, begonnen 13/12/1742
(telkens is de folio aangegeven).

bb

Pachtakte voor een vrije jacht in Eernegem telkens voor een periode van drie jaar vanaf half maart 1711 voor
de prijs van 4 pond 10 schelling groot Vlaams ten bate van Adriaen De Foer en zijn vrienden (Pieter
Houfnaghel); één verlenging tot 1714 is aangegeven.
vorm: 1 stuk
periode: 26/2/1711
opmerking: gift van Luc Masureel.

cc

Rondschrijven van de veldwachter van Koekelare aan ouders met schoolgaande kinderen inzake
fietsencontrole.
vorm: één document
periode:1966?
opmerking: gift Jan Dereeper.

dd

inschrijvingsregister van rechterlijke veroordelingen en uitgesproken straffen gemeente Koekelare
vorm: register
periode: 1946-1960

ee

staten van veroordelingen en minnelijke schikkingen van inwoners gemeente Zande in twee registers:
alfabetisch en chronologisch
vorm: pak
periode: 1900-1960
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17C-03K
Bewaargever: E. Lootens 2 b
1/

Nationale politiek
Opmaak: J. Heus

a

Pamflet van de liberale ‘Kiesvereeniging’ en het ‘Vlaamsch-liberaal komiteit’ in Gent (Aan de
Vlaamsche kiezers) ten aanzien van het programma van de “Vlaemschen Bond”.
vorm: 1 stuk
periode: 1861

b

Aanplakbiljet (blanco) voor de jaarlijkse herziening van de kiezerslijst voor de wetgevende Kamers; met
‘Uittreksel uit het Kieswetboek’.
vorm: 2 stukken
periode: 1900 (?)

c

Lijst met de twintig jongste kiezers van Bovekerke en Koekelare met dubbel stemrecht voor de
kamerverkiezing.
vorm: 1 stuk
periode: 1906
Publicatie: J. Heus, Twee eeuwen gemeentemandatarissen in Koekelare, Bovekerke en Zande, JBS 1999,
p. 80-116; Id, Een katholieke samenleving naar een keerpunt? Koekelare 1900-1930, JBS 2001, p. 139215.

d

Verkiezingslied ‘Sareltje’ van de katholieken naar aanleiding van de Kamerverkiezingen in 1910 en 1912
(gedrukt bij A. Becelaere, Torhout).
vorm: 2 stukken
periode: 1910-1912

e

Lijst van de verkiesbaren voor de senaat met bijgeschreven aanpassingen; bestuurlijk memoriaal.
vorm: 3 brochures
periode: 1903-1913

f

Pamfletten voor de Kamerverkiezing in het arrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende.
vorm: 2 stukken
periode: 1919
opmerking: met oproepingsbrief van onderwijzer Rufin D’hoedt.

g

Pamfletten van liberalen en katholieken voor de provinciale verkiezingen met forse aanval tegen de
katholieke lijsttrekker Henri Proot. Een dankbrief !
vorm : 5 stukken
periode : 1921 (?)

g(bis)

Pamfletten van de Kamer- en Senaatsverkiezingen (G. Van Glabbeke, Holvoet, Seys).
vorm : 2 stukken
periode : 1952

h

Herderlijke brieven van pastoor L. Lootens naar aanleiding van de verkiezing voor Kamer en Senaat:
‘Afgelezen in de Kerk van Couckelaere in de drie Missen op Zondag 17 april 1921’ en ‘Pamflet verspreid
te Couckelaere op 17 november 1921’.
vorm : 3 stukken
periode : 1921

i

Nationale Bond ter verdediging van de Universiteit van Gent en de taalvrijheid vzw : omzendbrief
(opgesteld in het Nederlands en het Frans).
vorm : 1 stuk
periode : 1924

j

Aflevering van West-Vlaanderen aan de Katholieke Democratie naar aanleiding van de provinciale
verkiezingen.
vorm : 1 stuk
periode : 1925

k

Pamfletten van de Katholieke Partij (lijst 4) voor de parlementaire verkiezingen (forse aanval tegen de
Bormsactivisten) en Het Strijdblad van het Katholiek Standenverbond van de Arrondissementen VeurneDixmude-Oostende, nr. 1 & 3.
vorm : 9 stukken
periode : 1929

l

Pamflet van de ‘Katholieken’, met alle kandidaten van de vier deelnemende partijen voor de verkiezing
van 5 volksvertegenwoordigers in het arrondissement Veurne-Diksmuide- Oostende.
vorm: 1 stuk
periode: 1929

m

Pamfletten van de liberale partij (lijst 3) voor de parlementaire verkiezingen (meeting in herberg
“Withuis” bij Louis Bossuyt).
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vorm : 4 stukken

periode : 1929

n

Pamfletten van de Katholieke Partij (lijst 2) voor de provinciale verkiezing met Henri Proot als
lijsttrekker.
vorm : 3 stukken
periode : 1929

o

Pamflet voor de Kamerverkiezing van M. Porta (lijst nr. 5 in het arrondissement Oostende-VeurneDiksmuide), met de uitslag van de verkiezing en een uitnodiging tot een volksvergadering van Rex in
Gent.
vorm: 3 stukken
periode: 1936
bijgevoegd: oproepingsbrief ‘wetgevende en provinciale verkiezingen zondag 24 mei 1936’.

p

Verkiezingspamflet van de liberale partij voor de Kamer en de Senaat (arrondissement Oostende-VeurneDiksmuide); op de keerzijde een verklaring voor de naam Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1946 (?)

q

Krantenknipsels over de koningskwestie, een pamflet met het liberale standpunt (arrondissement
Oostende-Veurne-Diksmuide) en één met het CVP-standpunt; twee teksten met CVP-standpunten inzake
de onderwijskwestie; krantenknipsel over een petitie aan de koning over de schoolkwestie.
vorm: map
periode: 1947-1950
opmerking: gift van de familie E. Lootens.

r

Bundel verkiezingspamfletten in verband met parlementsverkiezingen;
het CVP-programma,
interpelatieteksten in Kamer en Senaat; affiches met de kiescolleges voor het kiesarrondissement
Veurne-Diksmuide-Oostende; politiereglement voor de verkiezingen in Koekelare; brieven aan Etienne
Lootens; pamfletten van E. Lootens; verzoekschriften van de lokale CVP-afdeling Koekelare; brief van
BSP over de kandidaatstelling van G. Lycke; blad van Christelijke Vlaamse Volksunie; exemplaar van
Parochieleven; exemplaar van De Wekker met liberale pamfletten; verkiezingsuitslagen.
vorm: pak
periode: 1953-1954
opmerking: gift van de familie E. Lootens.

s

Documenten in verband met de schoolstrijd.
vorm: 9 stukken
periode: 1955

t

Bundel documenten in verband met parlementsverkiezingen; brochure A. Testibus, Vlaanderen eerst;
krantenknipsels; briefwisseling van de CVP-afdeling Koekelare met kopstukken van de CVP-leiding
o;m. over de poll.
vorm: pak
periode: 1958
opmerking: gift van de familie E. Lootens.

u

Bundel verkiezingspublicaties in verband met parlementsverkiezingen van de Liberale Partij, BSP,
Volksunie en CVP; documenten omtrent het conflict E. Lootens – L. Porta; verkiezingsuitslagen.
vorm: pak
periode: 1960-1961
opmerking: gift van de familie E. Lootens.

v

Volksuniedocumenten uit Roeselare (M. Babylon), o.m. het blad Kijk nieuw.
vorm: pak
periode: 1964
opmerking: gift van de familie E. Lootens.

w

Bundel verkiezingspublicaties in verband met parlementsverkiezingen; propagandamateriaal van
Volksunie; verkiezingspamfletten van E. Lootens; brieven aan E. Lootens; enkele pamfletten van de
Liberale Partij en verkiezingsuitslagen met analyse.
vorm: pak
periode: 1965
opmerking: gift van de familie E. Lootens.

x

Verkiezingspublicaties in verband wetgevende en provinciale verkiezingen; verkiezingsuitslagen 1968.
vorm: pak
periode: 1968
opmerking: gift van de familie E. Lootens.

y

Kalender(plastiek) uitgegeven door Polydore Holvoet naar aanleiding van de provincieraadsverkiezingen.
vorm: 1 stuk
periode: 1968
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2/

z

Bundel met redevoeringen en interpellaties in de Kamer voor Volksvertegenwoordiging door de heer E.
Lootens uit Koekelare over de Westhoek en de lasschool in Koekelare.
vorm: pak
periode:1965-1970

a

Bundel pamfletten voor de parlements- en provincieraadsverkiezingen met lokale kandidaten: nr. 2 PVV,
3 pamfletten; nr. 4 Volksunie, 8 pamfletten; nr. 8 BSP, 2 pamfletten; een oproepingsbrief.
vorm: map
periode: 1971

b

Pamfletten voor de parlements- en de provincieraadsverkiezingen met lokale kandidaten van alle lijsten:
kandidatenlijsten, stembrieven, uitslagen.
vorm: 1 map
periode: 1974

c

Pamfletten van Koekelaarse kandidaten voor de Volksunie.
vorm: map
periode: 1965-1977

d

Pamfletten van Marc Verhaeghe, Marcel Logghe en George Lycke op de BSP-lijst voor de Kamers en de
Provincie.
vorm: 3 stukken
periode: 1968-1977

e

Pamfletten van Koekelaarse kandidaten voor de PVV.
vorm: 3 stukken
periode: 1977
opmerking: met PVV perspectief.

f

Pamfletten voor de parlements- en de provincieraadsverkiezingen met lokale CVP-kandidaten.
vorm: 2 stukken
periode: 1978

g

Pamfletten voor de parlements- en de provincieraadsverkiezingen met lokale SP- en CVP-kandidaten.
vorm: 4 stukken
periode: 1981
opmerking: met uitslagen in West-Vlaanderen

h

Pamflet voor de parlements- en de provincieraadsverkiezingen met lokale kandidaten.
vorm: 2 stuk
periode: 1985

i

Pamflet voor de provincieraadsverkiezingen met lokale CVP-kandidaten.
vorm: 1 stuk
periode: 1987

j

Pamfletten voor de provincieraadsverkiezingen met lokale kandidaten van de VU, VLD, CVP en de SP.
vorm: map
periode: 1994

k

Analyse van de parlementsverkiezingen in De Standaard.
vorm: 2 katernen
periode: 1999

l

Pamfletten voor de provincieraadsverkiezingen met lokale kandidaten van de CVP, SP en de VLD.
vorm: 3 stukken
periode: 2000

m

Pamfletten voor de parlementsverkiezingen met lokale kandidaten van SPa/Spirit.
vorm: 6 stukken
periode: 2003

n

Pamfletten voor de parlementsverkiezingen met lokale kandidaten van CD&V en Spa/Spirit.
De Standaard : 3 krantenkaternen met verkiezingsuitslagen.
vorm: 5 stukken
periode: 2004

o

Analyse en uitslagen van de federale verkiezingen in De Standaard.
vorm : 1 katern
periode : 2007

p

Verkiezingspamfletten van lokale kandidaten voor de verkiezingen van het Vlaams en het Europees
parlement: Kelly Tanghe (SP.a lijst nr. 1), Frans Verhelst (Open VLD lijst nr. 11) en Jacqueline
Vanspranghe-Deschryvere (Lijst Dedecker lijst nr. 12); krantenknipsels met verkiezingsuitslagen.
Voor de Kamerverkiezing: Stephanie Depuydt ( Lijst Dedecker, lijst nr. 3).
vorm : 7 stukken
periode : 2009-2010

q

Pamfletten van de Onafhankelijke Liberalen (lijst 7) tegen minister Adolf Van Glabbeke.
7/05/2022

258
vorm : 3 stukken

3/

periode : 1954

r

Verkiezingsbrochures Het Socialisme en de Boeren (1928 ?) en De joden, de socialisten en de crisis
(1936 ?).
vorm : 2 stukken
periode : 1928-1936

s

De droom van een betere wereld : 125 jaar socialistische partij, tentoonstelling in de gemeentelijke
feestzaal Balluchon van Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 2011
opmerking : zie ook DVD

t

Neprouwbrieven in verband met de nationale verkiezingen (nederlaag van socialisten en liberalen).
vorm : 2 stukken
periode : 1912

u

Collectie brieven van Administration de la Guerre, Bureau de Vivres, Conseiller d’Etat en minister van
Binnenlandse Zaken (alle in Parijs) met ridder Soult, prefect van het Leiedepartement, over belastingen,
de publieke opinie over de nederlaag in Moskou, het concordaat, seminaristen, clerus, relletjes,
criminaliteit.
vorm : map
periode : 1813-1814
opmerking : transcripties.

v

Vraag van brouwer J. Decaestecker uit Woesten aan volkvertegenwoordiger Hendrik Brutsaert
(Poperinge) om oorlogsschade te bekomen.
vorm: 1 stuk
periode: 1927
opmerking: zie ook 13F-01K/1 l.

w

Verkiezingspamfletten van Koekelaarse kandidaten voor het Europees, Federaal en Vlaams parlement
en uitslagen in Het Nieuwsblad .
vorm: map
periode: 2014

x

dS – De Standaard over Jean-Luc Dehaene .
vorm: 1 stuk
periode: 2014

y

Pamfletten n.a.v. de Kamer- en Senaatsverkiezingen van Patrick Lanssens. Met West-Vlaamse Qaart van
Vincent Van Quickenborne.
vorm: vier stukken
periode: 2007

z

Pamfletten van Filip Lootens, voormalige inwoner van Koekelare, voor de gemeenteraadsverkiezingen in
Diksmuide (D 2000).
vorm: 3 stukken
periode: 1988

aa

Bundel petitielijsten om mevrouw Lootens-Ampe voor te dragen bij het hoofdbestuur van de Volksunie
als provinciale senator.
vorm: pak
periode: 1974

bb

Oproepingsbrief voor de verkiezing van het Europees Parlement en van het Vlaams Parlement.
vorm : 1 stuk
periode : 2009

cc

Verkiezingspamfletten voor de verkiezingen van 26 mei 2019 voor het Europees Parlement, de Federale
Kamer en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen.
vorm: map
periode: 2019
bijgevoegd: Het Nieuwsblad van maandag 27 mei 2019 met de verkiezingsuitslagen.

a

Bundel verkiezingspublicaties in lokale kranten De wekker en Voor Allen. Pamfletten van diverse
kandidaten voor de provinciale en nationale verkiezingen.
vorm: map
periode: 1965

b

Betalingsbewijzen van stortingen in verkiezingsfonds Volksunie. Rekeningen van verkiezingsuitgaven.
vorm: map
periode: 1965
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c

Bewijs van ontvangst door Jacques Ussele, raadgever en algemene ontvanger van de koninklijke
domeinen, van 2.520 pond 17 sol 4 denieren Vlaams groot vanwege de Blankenbergse vissers en te
bezorgen aan Jan-Baptist Coppieters voor de versterkingswerken in Nieuwpoort, met instemming van
Marie, gravin van Vlaanderen.
vorm: 1 stuk
periode: 26/4/1696
opmerking: gift van Luc Masureel, perkament, met papieren zegel.

d

‘Een Vlaamse Staat in een Belgische bondstaat’ manifest voor federalisering door de Volksunie; Wij
jongeren brochure van Vujo
Vorm: 2 stukken
periode: 1976
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17C – 01K Provincie
1

a

b

Aansporing van Jansens de Bisthoven, gouverneur van West-Vlaanderen, om de
oorlogsschade aan de bosgebieden op te vangen, waarvoor fondsen ter beschikking zijn zowel voor de
heraanplanting als voor het verder onderhoud; tevens een brief van de heer Nelis, inspecteur van waters en
Bossen (Gent) aangaande de financiering van het vermelde bosproject, specifiek gericht aan voorzitters van
Burgerlijke Tehuizen in Brugge.
vorm: 2 geschreven brieven
periode: 19/ en 27/5/1919
opmerking: document bezorgd door Jean-Marie Lootens.
Kiezerslijsten Rijks- en gemeenteraadsverkiezingen gemeenten Handzame 1966-1968, Kortemark
1964-1966,Kortemark 1969-1971
Vorm: 3 stukken
periode: 1966-1971
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17C-06K

Gemeente Koekelare ( +gemeentepolitiek)

bewaargever: M. Lootens-Ampe 14 c-h
1/

Opmaak: J. Heus

a

Proces-verbaal over grensscheiding van de gemeente Koekelare met Eernegem, Ichtegem, Handzame,
Werken, Bovekerke, Vladslo, Leke, Zande en Moere (schetsen bijgevoegd) met goedkeuring van de
gouverneur. Aparte minuten van de gemeenten Ichtegem, Werken, Bovekerke, Vladslo en Zande en
brief van de gouverneur over de kadasterambtenaren, belast met de opmeting.
vorm : map
periode : 1823-1835

b

Kohieren van straat- en beekschouwingen in Koekelare.
vorm : pak
periode : 1819 -1840

c

Rekening van verzandingswerken van de ‘Bruggeweg’ in Koekelare en Vladslo en van de Brugse
Heerweg in Koekelare.
vorm : 3 stukken
periode : 1844 -1845

d

Register met de wijkbewoners ‘platse’ (110 nummers) ingepakt in schutblad met oogstgegevens.
vorm : katern
periode : ? -1841

e
f

Vraag van het ‘prochiebestuur’ van Eernegem aan dat van Ichtegem om een afwateringsplan op te
maken voor het water komend van de fontein in Wijnendale en afwaterend in de Moerdijkbeek, met
opties om de afwatering via Koekelare te laten verlopen. Origineel opgemaakt door Jacques Mergaert
de jonge en een afschrift uit 1860. Met een ongedateerd stuk over de verbinding van de watering van de
Zevekotehoek en het Gistelgeleed met het Camerlinksgeleed en een brief aan de burgemeester en
schepenen van Eernegem over een vlotte afwatering te voorzien op het grondgebied van Ichtegem,
Koekelare en Eernegem (geen datering of afzender).
vorm : 4 stukken
periode : 1752

g

Oproepingsbrief voor de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 1869

h

Lijst met cijnskiezers van Aartrijke, Kortemark, Koekelare, Handzame, Ichtegem, Lichtervelde,
Ruddervoorde, Torhout (kanton Torhout) en de uitslagen van de verkiezingen.
vorm : 2 stukken
periode : 1797 (?)

i

Lijst met 226 cijnskiezers van Koekelare, aangevuld met een lijst van 16 burgers die niet tot de
cijnskiezers werden toegelaten.
vorm : 1 stuk
periode : 1797

j

Verslag van de Algemene Vergadering van de Onafhankelijke Liberalen van de stad en het
arrondissement Diksmuide onder het voorzitterschap van Robert De Snick.
vorm : 1 stuk
periode : 1869

k

Uitnodiging van ‘Het Vlaamsche Front-Tak Oostende’ aan het gemeentebestuur van Koekelare om de
radikale vervlaamsing van de Rijksuniversiteit in Gent te vragen.
vorm : 1 stuk
periode : 1920

l

Verslag van de gemeenteraad in Koekelare over de politieverordening op de verkoop van dagbladen en
het inrichten van danstenten.
vorm : 1 stuk
periode : 1895
opmerking: kopie van P.A., 4e afdeling 452a.

m

Verslagen van de Groot- Koekelaarse Actiegroep ‘De Bezanten’ over de fusie van gemeenten.
vorm: 2 stukken
periode: 1974

n

Brief met klachten over vandalisme in de omgeving van het Oosthofpark in Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 2001
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o

Verslag van de beheerraad ‘Gemeentelijke Feestzaal d’ Oude Schole’ in Bovekerke.
vorm: 1 stuk
periode: 1992

p

Blad uit Liste complète des communes Belges d’après documents officiels, waarop officiële gegevens
over Koekelare vermeld staan.
vorm: 1 stuk
periode: 1925

q

Lijsten met de samenstelling van de gemeenteraad in Koekelare (gemeenteraadsleden vermeld met
geboortedatum, beroep, verkiezingsdatum en functie in de raad).
vorm : map
periode : 1895-1952
opmerking : zie ook collectie krantenknipsels en affiches; publicatie: J. Heus, Twee eeuwen
gemeentemandatarissen in Koekelare, Bovekerke en Zande, JBS 1999, p. 80-116. Id, Een katholieke
samenleving naar een keerpunt? Koekelare 1900-1930, JBS 2001, p. 139-215.
bijgevoegd: steekkaarten gemeenteraadsleden Bovekerke en Zande (periode 1850).

r

Pamfletten van de ‘nieuwe lijst’ nr. 1 voor de gemeenteraadsverkiezing in Koekelare. Liedtekst “Het
Lied van nr. één” (zangwijze “ De tijd spoedt heen”) gedrukt bij M. Roseeuw-Vandenbussche ter
ondersteuning van de verkiezing van Henri Proot.
vorm : 3 stukken
periode : 1903-1911

s

Pamfletten van burgemeester Karel Louis Pollentier (lijst nr. 2) voor de tussentijdse
gemeenteraadsverkiezing in Koekelare.
vorm : 2 stukken
periode : 1904

t

Kieslied naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezing in Koekelare ten voordele van notaris Louis
Masureel; met een proces-verbaal waarin de 10 kandidaten staan vermeld en een model van een
stembrief erop gekleefd, en een brief van burgemeester Rene Vervaeke waarin hij de notaris ‘smeekt’
zich kandidaat te stellen. Gemeente Couckelaere. Algemeen politie-reglement, Koekelare (1907).
vorm :4 stukken
periode : 1907

u

Verkiezingspamfletten van de lijsten oude (nr.1) en nieuwe katholieken (nr.2) voor de
gemeenteraadsverkiezing in Koekelare; de verkiezingsuitslag van de twee lijsten en de samenstelling
van twee op de vier verkiezingsbureaus; model van stembrief.
vorm : 6 stukken
periode : 1911
opmerking : kopieën

v

Brief van oud-burgemeester Charles-Louis Pollentier aan de gouverneur inzake de voordracht van een
kandidaat-burgemeester.
vorm : 1 stuk
periode : 1912
opmerking : kopie van origineel in P A, 1e afdeling, nr. 1491.

w

Pamfletten van tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen: lijst nr. 1 (oude katholieken, twee pamfletten
van Henri Willaert); lijst nr. 2 (nieuwe katholieken, verkiezingslied van de Katholieke Jonge Wacht);
model van stembrief.
vorm : 3 stukken
periode : 1912
opmerking : kopieën

x

Verkiezingsliederen (De Mokker, Inhuldigingslied, De Katholieke Mokkernaren) wellicht geschreven
en getoonzet door Hector Defoort.
vorm : 3 stukken
periode : 1912(?)
opmerking : kopieën

y

Bundel pamfletten van de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare: lijst nr. 1: één niet-gedateerd
pamflet; lijst nr. 2 één gedateerd en één niet-gedateerd pamflet;lijst nr. 3 één gedateerd pamflet en vier
ongedateerde pamfletten. Handgeschreven kladtekst van een der pamfletten.
vorm : map
periode : 1921
opmerking : met de uitslag en de berekening van de zetelverdeling.

z

Bundel pamfletten van de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare: lijst nr. 1 vier niet-gedateerde
pamfletten; lijst nr. 2 twee niet-gedateerde pamfletten; briefwisseling over een klacht bij de gouverneur
en de Bestendige Deputatie over het verloop van de verkiezing; oproepingsbrief.
vorm : map
periode : 1926
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opmerking: De briefwisseling aangaande de klacht is een kopie van P A, 1e afdeling, rubriek 30
Gemeenteraadsverkiezingen Koekelare 1926.
aa

Bundel pamfletten van de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare: Katholieke Partij (nr. 1) vier nietgedateerde en zes gedateerde pamfletten; pamflet in interviewvorm met de pastoor van De Mokker;
uitnodiging tot een verkiezingsvergadering en –wandeling; nabeschouwing in verband met de
schoolstrijd; dankbrief aan de kiezer; handgeschreven kladversie van een pamflet. Christene Partij (nr.
2) twee niet-gedateerde pamfletten; kladtekst van een pamflet over de schuldenberg van burgemeester
Logier.
vorm : map
periode : 1932
opmerking: met ontvangstbewijs van de voordracht der kandidaten en verdeling van de huisbezoeken
door de katholieke kandidaten; 1 pamflet = kopie.

bb

Exemplaar van De Gieljotiene met een roddelrubriek over Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 1936
opmerking : kopie

cc

Bundel pamfletten van de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare: BWP (nr. 1) twee niet-gedateerde
pamfletten; Kristen en Vlaamse Concentratielijst (nr. 2) één gedateerd en één niet-gedateerd pamflet
van Adrien Niville; twee persoonlijke VNV-pamfletten van Cesar Viaene; een persoonlijk VNVpamflet van Cesar Viaene en Omer Dupon. Een uitnodiging tot een meeting van de Christelijke
Volkspartij in Koekelare-centrum en in De Mokker; Lijst der ware Volksbelangen (nr. 3) twee nietgedateerde pamfletten; dankbrief van de Kristenen Vlaamse Concentratielijst; twee handgeschreven
uitslagen.
vorm : map
periode : 1938

dd

Documenten in verband met Henri Muys, schepen van Openbare Werken in Koekelare, naar aanleiding
van zijn overlijden.
vorm : 2 stukken
periode : 1941

ee

Oproepingsbrief van Vanslambrouck Marie en Jonckheere Louis voor de gemeenteraadsverkiezingen
in Zande; schapping van Jonckheere Louis en Vanslambrouck Marie van de kierzerslijst in Zande.
Bundel pamfletten van de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare: Partij Gemeentebelangen (nr. 1)
vier niet-gedateerde pamfletten, een persoonlijke brief van veearts P.G. Holvoet en een
nabesschouwing; CVP (nr. 2) twee niet-gedateerde pamfletten, twee persoonlijke pamfletten van
August Jonckheere en een nabeschouwing .
vorm : map
periode : 1945-1947
opmerking: met een oproepingsbrief, vier handgeschreven uitslagenoverzichten per bureel, een model
stembrief, een model proces-verbaal van de verkiezingsverrichtingen, een aanvullende kiezerslijst en
onderrichtingen betreffende de verkiezingen. Voordracht van René Beernaert, als toekomstige
burgemeester, bij de gouverneur van West-Vlaanderen. Uittreksel uit het register der beraadslagingen
van de Gemeenteraad, zitting met gesloten deuren over de verenigbaarheid van veearts P.G. Holvoet
als gemeentelijke vleeskeurder en als raadslid.

ff

Bundel pamfletten van de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare: Partij van de Gemeentebelangen
(nr. 1) zes niet-gedateerde pamfletten; Christene Volkspartij (nr. 2): acht niet-gedateerde pamfletten
(één van het Christelijk Werkersverbond, één van burgemeesterr René Beernaert, Etienne Lootens,
Urbain Lagrou, twee van Desiré Depoorter, André Dewulf; dankbrief; Lijst Provoost Henri (nr. 3) twee
niet-gedateerde pamfletten. Model van een stembrief waarop de uitslag is bijgeschreven en twee
handgeschreven uitslagen; een exemplaar van een oproepingsbrief; exemplaren van De Liberale
Syndicalist ; antwoord van de Raad van State op de klacht van P. Holvoet ; verslag hoofdtelbureau;
brieven van senator G. Holvoet met afspraken om fransmans op te halen voor deelname aan de
verkiezingen en over financiële vergoedingen.
vorm : map
periode : 1952-1953

gg

Dossier betreffende het bezwaarschrift van senator Polydore Holvoet tot vernietiging van de uitslagen
van de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare.
vorm : map
periode : 1952 - 1953
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hh

ii

Dossier betreffende de nietigverklaring van de stembusuitslag voor de gemeenteraadsverkiezingen in
Koekelare.
vorm : map
periode : 1953

jj

Dossier met bezwaarschrift vanwege senator P.G. Holvoet tot vernietiging van de verkiezingsuitslagen
in Koekelare.
vorm : pak
periode : 1953 – 1954
alfabetisch kaartregister van Koekelaarse gemeenteraadsleden
vorm: pak
opmerking: in metalen bakje

kk

2/

Bundel pamfletten van de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare: Katholieke Lijst (nr. 1) Opnieuw
ter zege (nr. 1-7); acht niet-gedateerde pamfletten (één van André Dewulf , van Desiré Depoorter, van
René Beernaert, van August Jonckheere en een van de drie kandidaten van het Christelijk
Werkersverbond. Een uitnodiging tot een volksvergadering. Dankbriefje ; Partij der Gemeentebelangen
(nr. 2) zeven niet-gedateerde pamfletten (nr. 1 tot 7) en twee open brieven van P.G. Holvoet, een
algemene brief van P.G. Holvoet. Reik ons de hand, nr. 7; één pamflet van twee kandidaten. Map met
de organisatie van het ophalen van de Fransmans;
vorm : map
periode : 1953
opmerking: zie affiches; met een oproepingsbrief en een uitslag der verkiezingen met zetelverdeling.
Aanwijzing van de getuigen; lijst van vertrokken kiezers; kiezerslijst per straat; briefwisseling met de
Raad van State (klacht van P. Holvoet en uitspraak); twee getuigenbewijzen; samenstelling van de
stembureaus; brief aan de Fransmans; uitnodiging tot een tegensprekelijke meeting in cinema Monty;
documenten over de rechtszaak voortvloeiende uit de gemeenteraadsverkiezing.

ll

Toespraak van burgemeester August Jonckheere naar aanleiding van het bevrijdingsfeest.
Bundel betreffende de afzetting van August Jonckheere, burgemeester van Koekelare.
vorm : map
periode : 1943-1949
opmerking : kopie; documenten betreffende alle raadsleden van Koekelare tijdens de bezettingsperiode
(kopie van G.A.K. 172.2 – 502.2)

mm

Bericht over een belegging in kantproductie van Alexander Proot uit Koekelare in de Armenschool
Maria in Brugge.
vorm: 3 bladen
periode: 1723
opmerking: kopie

nn

Processen-verbaal van gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare (resultaten van het tellen der
stemmen).
vorm : map
periode : 1938-1954

pp

Brief van raadslid Desiré Robbelein, Koekelare, over de aanstelling van een veldwachter in Roksem,
samen met Onderrichtingen voor de getuigen volgens de laatste kieswetten.
vorm: 2 stukken
periode: 1947

qq

Brief van de arrondissementscommissaris aan het schepencollege van Koekelare in verband met
de oprichting van een postdienst (ook toepasselijk voor Bovekerke en Vladslo).
vorm : één stuk
periode : 1841
opmerking: zie ook 05K-01F/P34ab, H. Van De Veire, De rurale postdienst in West-Vlaanderen.

rr

Verslag van de Commissie van het Bureel van Weldadigheid in Koekelare over de toekenning van een
provinciale subsidie om de lokale werkloosheid te bestrijden.
vorm : één stuk
periode : 1841

ss

Twee ‘rollen’ met manschappen behorend tot het contingent (1794-1804) van de Rustende Schietterij
van de gemeente Koekelare.
vorm: 2 stukken
periode: 1828-1829

a

Bundel pamfletten van de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare: Partij der Gemeentebelangen (nr.
1) pamfletten (nr. 8 tot en met 14 – foto van P.G. Holvoet in verkiezingsenvelop, luciferhoesje met
portret Holvoet; kieslied Reik ons de hand, brief van Desiré Robbelein; Katholieke Lijst (nr. 2):
pamfletten (nr. 1 tot 9), een niet-gedateerd pamflet van het Christelijk Werkersverbond, een van
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Lootens tot de ouders en een van André Dewulf met twee kladversies.
vorm : map
periode : 1953
opmerking: met een oproepingsbrief, lijst met bijzitters; de uitslag, politiereglement voor
kiescampagnes; Arrest van de Raad van State nr. 2879; telegram met gelukwensen en een brief van de
Raad van State aan André Dewulf; oproep tot deelname aan de gewestelijke seizoenarbeidersdag met
bisschop De Smedt uitgaande van het ACV.
b

Bundel pamfletten van de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare: Katholieke Lijst (nr. 1)
verkiezingsbladen nr. 10 tot nr. 21, een niet-gedateerde pamflet van de plaatselijke CVP-afdeling, een
van August Jongbloet en een gedateerde brief van André Dewulf, dankbriefje; Partij der
Gemeentebelangen (nr. 2) verkiezingsbladen nr. 15 tot nr. 22; een niet-gedateerd pamflet van P.G.
Holvoet; Goede Morgen.
vorm : map
periode : 1954-1955
opmerking: met een oproepingsbrief, de uitslag, een lijst met getuigen per stembureel; verdeling van de
kiesbureaus 1.2.3.6 met ontvangstbewijs; verslag van het hoofdbureau; programma bij de installatie
van Etienne Lootens als burgemeester, menu van het feestmaal, feestrede. Pamflet van De Schoolbond;
documenten voor seizoenarbeiders uitgaande van Gemeentebelangen.

c

Bundel pamfletten van de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare: Lijst De Gemeentebelangen (nr. 1)
vier niet-gedateerde verkiezingsbladen; Katholieke Lijst (nr. 2) vier niet-gedateerde verkiezingsbladen,
een van Desiré Depoorter, één van de CVP, twee algemene, twee van het Christelijk Werkersverbond
en een van August Jongbloet, de uitslag van de verkiezing, drie verkiezingsliederen; Lijst nr. 3
(socialisten): Onze Aktie nr. 1 en 2, twee niet-gedateerde pamfletten en een van Georges Lycke. Een
algemeen verkiezingsblad voor heel Vlaanderen.
vorm : map
periode : 1958
opmerking : met getypte analyse van de uitslag (3 blz.), oproepingsbrief, overzicht verkiezingsuitslagen
van 1952-1958; aanvraag kandidaat-burgemeester aan de gouverneur (kopie); richtlijnen voor de
stembureaus.

d

Bundel pamfletten van de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare: De Gemeentebelangen (nr. 1) acht
kiesmanifesten nr. 1 tot nr. 7 + 5 bis (speciale editie), vier pamfletten van Gaby Van Der Cruyssen, een
van Georges Lachat, van Eugeen Monstrey, van Desiré Robbelein, van Frans Desloover, een open brief
van P.G. Holvoet (brochure), pamflet over de dure elektriciteit, twee strooibiljetten met portret van
Monstrey en Lachat; Nr. 2 (Katholieke Partij): acht kiesmanifesten nr. 1 tot 8, een pamflet van Louis
Jonckheere, van het Christen Werkersverbond, twee algemene pamfletten, uitslag; Lijst Depoorter (nr.
3) vier pamfletten, zeven strooibiljetten; Nr. 4 (socialisten) vier nummers van Onze Aktie, een pamflet
van Georges Lycke, een algemeen pamflet; pamflet van het vrijwillige brandweerkorps in Koekelare.
vorm : map
periode : 1964-1966
opmerking : met oproepingsbrief, getypte analyse van de uitslag, vier artikelen uit De Standaard: Hoe
wordt men gemeenteraadslid? Interpellatie door E.Lootens; uittreksel uit Staatsblad nr.2006; reportage
over E.Lootens in Wij.

e

Bundel pamfletten van de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare: De Gemeentebelangen (nr. 1)
kiesmanifest nr. 1 tot nr. 9, individuele pamfletten van Gaby Van Der Cruyssen (5), Jozef Van Dooren
(2), Desiré Robbelein, Gilbert Dhulster, P.G. Holvoet (2), Eugeen Monstrey (2), Basiel D’Hooghe,
Gabriël Dejonghe (1), Raphaël Deopere (3), Jacques Huyghebaert (1); Koekelaars Welzijn (nr. 2) Werk
met ons mee nr. 1 - 5, ieder nummer telkens met een bijzondere uitgave, van nr. 2 zelfs twee.
Bijzondere uitgave februari 1971 en twee uitgaven in augustus 1972, individuele pamfletten van Jozef
Hendryckx (7), Albert Vanryckeghem (1), René Hemeryck (1), Hemeryck-Gilles-Vandecasteele (1). J.
Verfaillie en Vermeersch Gerard (1), Schoonvaere Lucien (1), André Demey (1), J. Hendryckx- G.
Demey (1), vier algemene, een voor de jonge kiezer; Kristelijke Volkspartij (nr. 3) Samen Doen, nr. 1 4 en twee bijzondere uitgaven, een algemeen pamflet en individuele pamfletten van Desiré Depoorter
(14), Maurits David (1), Maurits Dewulf (1), William Proot (1), Christelijk Werkersverbond (2); BSP
(nr. 4) Onze Aktie, nr. 1 - 4, 10 algemene pamfletten, individuele pamfletten van Edmond
Vandendriessche, G. Lycke, twee algemene pamfletten na de verkiezing (woordbreuk Vanhooren), 1
mei-feest…het mooiste feest.
vorm: pak
periode: 1970-1977
opmerking: op 1 januari 1971 ging de fusie van Koekelare met Bovekerke en Zande in; met
oproepinsgbrief, geschreven uitslag, opsomming van politieke bewegingen van 11 oktober 1970 tot
februari 1971 door T. Dereeper, memorandum van BGJG, verkiezingsuitslag, programma van
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Katholieke Eenheidslijst. 5 rouwbetuigingen bij het overlijden van E. Lootens (rouwprentje) en de
grafrede van Koekelaars Welzijn, beleidsverklaring 1971-1976 van de meerderheid, BSP-pamflet
Kamer, Senaat, Provincie en de uitslagen in West-Vlaanderen, uitnodiging van de Boerengilde
Koekelare met het agendapunt : het ontslag van William Proot als voorzitter, zes brieven van Gaspard
Sys aan Louis Jonckheere, eerste schepen (16/11/1967-25/12/1969); 4 brieven van Homère Verfaillie,
liberaal raadslid in Diksmuide, aan Polydore Holvoet, toekomstige burgemeester in Koekelare, over de
bestuursovereenkomsten in Koekelare en in Diksmuide na de gemeenteraadsverkiezingen.

3/

f

Koekelaars Welzijn: Werk met ons mee en acht uitnodigingen van het partijbestuur, opgesteld door
raadslid Jef Hendryckx; BSP: Motejongens smijten met slijk; PVV: Doet u mee? (enquête).
vorm : map
periode : 1972-1974

g

BSP-Koekelare: pamflet met overzicht van verwezenlijkingen tijdens de legislatuur 1970-1976
(‘Belofte maakt schuld’). Uitnodigingen voor de bewoners van de Oostmeetstraat en de Zuidstraat tot
een hoorzitting in verband met de verbetering van hun straat.
vorm: 5 stukken
periode: 1975-1981
opmerking : overwegend kopies

h

Lijst met bestuursleden en hun functies van BWP-, BSP-, SP-, SP.a-Koekelare (1938-2013), opgesteld
door R. Meersseman.
vorm: één stuk
periode: 2013

i

Collectie uitnodigingen voor de verkozen raadsleden van de partij Koekelaars Welzijn, uitgaande van
raadslid Jozef Hendryckx (met diverse pseudoniemen).
vorm: 8 stukken
periode: 1972-1974

a

Bundel pamfletten van de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare:
- BSP (nr. 5): Onze Aktie nr. 1- 4 (twee nr. 3); 9 algemene en 11 individuele pamfletten; oproep
bij de komst van Willy Claes; verkiezingsuitslag; brief aan de inwoners van de
Eernegemstraat.
- Center (nr. 11): Kiesmanifest nr. 1- 8; 20 individuele pamfletten.
- Katholieke Eenheidslijst (nr. 12): Door eenheid sterk, nr. 1- 9; 3 algemene en 25 individuele
pamfletten, één pamflet van het Christelijk Werkersverbond; programma; oproep van
Volksunie (2); uitnodiging tot de programmagroep; uitnodiging tot deelname aan een
autokaravaan.
vorm: 1 pak
periode: 1976-1977
opmerking: met een briefje over de coalitie-afspraken (benoeming veldwachter); kladversie van een
bedankbrief van de Katholieke Eenheidslijst aan de kiezers; kladversie van pamfletten; analyse van de
politieke toestand in december 1976 door T. Dereeper + tekst van het voorakkoord tussen Koekelaars
Welzijn en CVP (3/9/1976) en hun coalitie-akkoord (16/10/1976); petitie betreffende B.P.A. Marktonteigeningsplan, parkeerplaats tussen de Dorpsstraat en Noordomstraat; lijsten met voorkeurstemmen
van alle partijen. Kopie van een pamflet tegen Maria-Magalena Ampe. Protestbrief van PVVjongeren, zes maanden na de verkiezingen gericht aan advocaat Beernaert. Nota voor
verkiezingskosten van de Katholieke Eenheidslijst, aangeboden door A. Jongbloet aan A. Demey.
Raming en onderlinge verdeling van de verkiezingskosten door Mevr. Lootens; brief Jos Verstraete aan
burgemeester L. Jonckheere (kopie)

b

Bundel pamfletten van de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare:
- SP (nr. 1): Echo (4 nummers; twee algemene en vier individuele pamfletten, een
ondersteuningspamflet, Open brief aan de inwoners van Koekelare (1981?).
- CVP (nr. 10): Meedoen (4 nummers); 34 individuele pamfletten; 2 algemene pamfletten en
één van het ACW.
- Volksunie (nr. 13): Voltreffer (5 nummers); 10 individuele pamfletten; 4 algemene pamfletten.
- Center (nr. 28): Kiesmanifest (5 nummers); 18 individuele pamfletten.
- Nieuw Koekelare (nr. 29): Eindelijk… uw wens, (6 nummers); 25 individuele pamfletten.
Overeenkomst tussen de kandidaten over eventueel te verdelen mandaten; persvoorstelling
van de lijst en dekandidaten
vorm: 1 pak
periode: 1982
opmerking: met uitslagen in West-Vlaanderen; brief met gelukwensen aan de burgemeester vanwege
Jos Verstraete, pastoor in Kortrijk.
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4/

c

Bundel pamfletten van de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare:
- CVP (nr. 3): 3 algemene pamfletten; 27 individuele pamfletten.
- Volksunie (nr. 9): Info Koekelare (4 nummers), 2 algemene pamfletten; 10 individuele
pamfletten; een bericht na de verkiezing, een nationaal pamflet ter ondersteuning; pamflet
Volksunie 24/11/1990, brief Niek Lootens.
- SP (nr. 10): 6 algemene pamfletten; 26 individuele pamfletten; gemeentelijk manifest.
- Nieuw Center (nr. 12): Een hart voor Koekelare (4 nummers), 1 pamflet van Holvoet, Logghe
en Lootens-Ampe; 37 individuele pamfletten, één hartvormige zelfklever; persmededeling 25
april 1986; twee uitnodigingen tot een partijvergadering over stellingnames tijdens de nieuwe
legislatuur; agenda bij de omvorming van VLD naar Center.
- SP en Nieuw Center: gemeenschappelijke uitgave over de uitslag.
vorm: 1 pak
periode: 1988-1990

d

Pamfletten van de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare:
- VLD (nr. 6): 6 algemene, 34 individuele en 2 provinciale pamfletten.
- SP (nr. 11): 5 algemene, 29 individuele pamfletten en 1 provinciaal pamflet.
- DOEN (nr. 17): 5 algemene, 7 individuele en 2 krantenpamfletten; tekst van de
persvoorstelling.
- CVP-VU (nr. 18): 6 algemene, 20 individuele en 3 provinciale pamfletten.
- Nieuw (nr. 19): 4 algemene pamfletten; 1 individueel pamflet.
vorm: 1 pak
periode: 1994-1995
opmerking: analyse van de uitslag; documenten over de aanstelling van kandidaten om te zetelen in het
Gascomité van de WVEM; bestuursovereenkomst CVP/VU, SP en DOEN; fragmenten uit het procesverbaal van het hoofdtelbureau; Besluit van de Bestendige Deputatie in zake de uitslag van de
verkiezing; uitslagen in West-Vlaanderen; voordracht van kandidaten van alle partijen (formulier I/9).

a

Pamfletten van de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare:
- SP a (nr. 4): 8 algemene en 36 individuele pamfletten; 1 provinciale pamflet.
- CVP (nr. 7): 6 algemene en 25 individuele pamfletten.
- VU-ID (nr. 9): 6 algemene pamfletten; 1 individueel pamflet.
- VLD (nr. 11): 5 algemene en 41 individuele pamfletten; 1 provinciaal pamflet.
- DOEN (nr. 17): 7 algemene en 25 individuele pamfletten.
vorm: 1 pak
periode: 1998-2000
opmerking: De verkiezingskrant (Houthulst, Koekelare, Lo-Reninge, Diksmuide), getypte
uitslaganalyse, oproepingsbrief; tussentijdse bijsturing van het gemeentelijk beleid door burgemeester
P. Lansens; bestuursovereenkomst CVP/VU, SP en DOEN; fragmenten uit het procesverbaal van het
hoofdtelbureau: Besluit van de Bestendige Deputatie over de verkiezingsuitslag; uitslagen Het
Nieuwsblad en krantencommentaren.

b

Lijsten van CVP-leden in Bovekerke, Koekelare en Zande; uitnodigingen naar partijleden; erediploma
uitgereikt door de CVP-Jongeren.
vorm: 1 map
periode: 1955-1969

c

Aantekeningen ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen bij de Katholieke Partij in
Koekelare (werkverschaffing in de gemeente; subsidiëring van de wegenwerken, instellingen en
verenigingen; behandelde kwesties in de gemeenteraad).
vorm: 1 map
periode: 1946-1953

d

Grafrede voor oud-burgemeester August Jonckheere vanwege de partij Koekelaars Welzijn.
vorm: 1 stuk
periode: 1974

e

Scenario voor een politieke samenwerking tussen CVP en VU onder de benaming Koekelaars Welzijn
ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen.
vorm: 1 stuk
periode: 1976

f

De Korenbloem, orgaan van de PVV-associatie Koekelare, verschijnt als ’t past (02/1965 nr. 1, 2; 01/
1966; 01/ 03/ en 10/1969; 01/1970; 07/1972; 03/1976), pamflettair antwoord op Info-Volksunie.
vorm : 1 map
periode : 1965 - 1997
opmerking : met drie uitnodigingen van de PVV-Jongeren Koekelare; antwoord op de PVV-leugens;
een open brief aan J.L. Dehaene.

g

’t Blauw Gazetje, periodiek VLD-krantje nr. 1-11.
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vorm: 1 map

periode: 1995-2001

h

De Koekelaarse Burgerkrant, 2002 (1, 2, 3); 2003(1, 2); 2004 (3); 2005 (1); VLOD Koekelare (nr.1, 2,
5); Frans Verhelst en zijn vrienden (kerstfeest van de alleenstaande 60-plussers en mindervaliden uit
Koekelare); VLOD Koekelare (nr. 6, 7, 8, 9); VLOD Koekelare (nr. 1 & 2, 2014); VLOD Koekelare
(nr. 1 & 2, 2015); VLOD Koekelare (nr. 1 & 2, 2016); VLOD Koekelare (nr. 1, & 2, 2017); De lokale
burgerkrant Koekelare (nr. 1,2 – 2020; 1 - 2021 – Open Vld).
vorm: 1 map
periode: 2002-2021
bijgevoegd : Koekelare Open VLD : Groot Koekelaars referendum in voorbereiding van de
Gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en 2018; Open Liberaal (september 2021): scheurlijst van Open
VLD.

i

CVP-Info, tijdschrift CVP, jg. 1 (1, 2).
vorm: 2 stukken

periode: 1977

j

CVP-Zeg Koekelare, driemaandelijks tijdschrift CVP-ledenblad Koekelare, jg. 1 (1-4); jg. 2 (1-4); jg. 3
(1); jg. 5 (1).
vorm: map
periode: 1981-1985

k

CD&V-direct Koekelare, informatieblad van CD&V, jg. 1 (4, 8); jg. 2 (3, 6); jg. 4 (3, 5, 8); jg. 6 (3, 4);
jg.7 (7); jg.8(1, 6); jg.11(1); jg. 12, mei 2012; jg. 13, mei & december 2013; jg. 14, mei 2014;
december 2015; jg. 16/december 2016; jg. 17/december 2017; WIJ in Koekelare (maart 2019).
vorm: map
periode: 2004-2019
opmerking : met: Tom Pollentier (12e plaats kamer verkiezingen 13 juni 2010); briefkaarten CD&V
i.v.m. gemeenteraardsverkiezingen 2012; Leuke tips voor de ontdekking van uw provincie
(Eric Huyghe).

l

DOEN-Infokrant, 1996 (1).
vorm: 1 stuk

periode: 1996

m

Onze Aktie, periodiek informatiebulletin van de B.S.P.-afdeling Koekelare (nr. 5, 7, 8, 9). Met
- overgetypte krantenartikels uit De Volksgazet (20/04/1956), De Wekker (28/04/1956), Voor
Allen (13/05/1956);
- uitnodiging voor een meeting met Jos Van Eynde (25/02/1967);
- uitnodiging tot het oprichten van de Jong-Socialisten, afdeling Koekelare (30/09/1969);
- oproep: 1 mei-feest … het mooiste feest (1969?).
vorm: map
periode: 1956-2000

n

Echo, uitgave van de socialistische verenigingen van Koekelare, 1978 (1, 2); 1979 (3, 4); 1980 (5);
1982; 1983; 1984; 1985.
vorm: map
periode: 1975-1985

o

’t Espeetje, driemaandelijks tijdschrift van de SP-afdeling Koekelare jg. 0, nr.1 (1989); jg. 1, nr.1, 2, 3,
4 (1990); jg. 2, nr.1, 2, 3, 4 (1991); jg. 3 nr.1, 2, 3, 4 (1992); jg. 4, nr. 1, 3, 4 (1993); jg. 6, nr. 1, 2, 3
(1995); jg. 7, nr. 1, 2 (1996).
vorm: pak
periode: 1989-1996

p

Spots op Koekelare, jg. 1, nr. 2 (2001); jg. 2, nr. 3, 4 (2002); jg. 3, nr. 6 (2003); jg. 4, nr.7, 8, speciale
editie (2004); jg. 5, nr. 9 , 11 (2005); jg. 7 (2007); jg. 8, nr. 1, 2 (2008); jg. 9 (2009, editie Koekelare);
jg. 10, nr. 1 (2010 - nieuwe lokalen voor onze muziekschool); nr. 2 (nieuwe Ringlaan); jg. 11, nr. 1
(2011- nieuw gemeentehuis); nr. 2 (speciale editie – overzicht van het gemeentebeleid 2007-2012); jg.
12,nr. 1( 2012 - een oerdegelijke moderne infrastructuur aan een betaalbare prijs: tweede sporthal); jg.
13, nr. 1(2013 - Koekelare verder vernieuwen en toch gezond houden, Patrick Lansens); nr. 2
(gerenoveerde dokterswoning Proot nieuwe blikvanger voor Koekelare, Jessy Salenbien); april 2015
(veilige fietspaden blijven een prioriteit); november 2015 (we maken verder werk van betaalbare
bouwgrond).
Vanaf 2016: #JIJMAAKT KOEKELARE: mei 2016, september 2016, december 2016, maart 2017,
september 2017, speciale editie (november 2017), februari 2018, juni 2018, februari 2020, september
2020, april 2021.
Met enquête: Het beleid in Koekelare (2000); Kelly Tanghe (verkiezingen 13 juni 2010);
tentoonstelling 125 jaar Socialisme (De Balluchon 5 en 6 februari 2011).
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Info- en fotobrochures ‘uw gemeente in goede handen – gemeentebeleid 1995-2000’; gemeentebeleid
2001-2006;
vorm: map
periode: 2000-2020

5/

q

Mededeling van het gemeentebestuur van Koekelare aan de bewoners van de Ringlaan en de Kleine
Stationsstraat ter gelegenheid van de opening van beide vernieuwde straten.
vorm : 2 stukken
periode : 2010

a

Voltreffer, (aanvankelijk) tweemaandelijks tijdschrift van de VU-afdeling Koekelare, jg. 1, nr. 1-4
(1971); jg. 2, nr. 1-5 (1972); driemaandelijks tijdschrift met nieuwe jaargangnummering: jg. 1, nr. 1-4
(1973); jg. 2, nr. 1-3 (1974); jg. 3, nr. 1-2 (1975); jg. 4 nr. 1 (1976); 1978 2 nummers, 1979 2
nummers, 1980 1 nummer, 1981 2 nummers, 1982 1 nummer.
vorm: map
periode: 1971-1982
opmerking: met
- lidmaatschapskaart VU en VUJO;
- diverse uitnodigingen;
- reactie op De Korenbloem inzake BPA De Markt (31/03/1976)
- drie nummers Westgalm, maandblad Volksunie, OVD (juni, juli 1972; sep.1976)

b

Info Koekelare, Volksunie-orgaan Koekelare, jg. 1, nr. 1- 6 (1986); jg. 2, nr. 1-6(1987); jg. 3, nr. 1- 5
(1988); jg. 4, nr. 1 (1989); jg. 5, nr. 1 (1990); VU-Vlaamse Vrije Demokraten: over de verkoop van de
elektriciteitsregie aan WVEM (1996).
vorm: pak
periode: 1986-1996
opmerking: diverse uitnodigingen.

c

Rechtstreeks, informatieblad van de Volksunie Koekelare.
vorm: 2 stukken
periode:1999-2000

d

NVA Koekelare, Bovekerke, Zande , periodiek van N-VA Koekelare, jg. 1, nr. 1- 2 (2012); jg. 3, nr.
1(2013); jg. 4, nr. 1- 2 (2014); jg. 5, nr. 1(2015); jg. 2016, nr. 5 (mei), nr. 2 (december); jg. 2017, nr.
1 (december); jg. 2019, nr. 2 (december 2019); jg. 2020, nr.1 (januari 2020); jg. 2021, nr. 1
(september 2021).
vorm: map
periode : 2011-2021

e

Pamfletten en documenten van de gemeenteraadsverkiezingen in Zande.
vorm: map
periode: 1946-1964

f

Vlaams Belang Krant Koekelare/ Lo-Reninge (in latere uitgaven ook Kortemark)/ HouthulstKoekelare; Peter Logghe (lijsttrekker Kamerverkiezingen; Gistel-Oudenburg-Ichtegem-Koekelare;
Bespaar op Asiel – niet op eigen mensen; Ondergaan of terugslaan; Het geld is op, immigratie stop.
vorm: map
periode: 2000-2017

g

Pamfletten van de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare; uitslagen in kranten en voorafgaande
krantenenquête. De laatste ronde. Politiek debat Koekelare.
CD&V: 20 persoonlijke pamfletten; 6 algemene pamfletten: Koekelare, elke dag opnieuw ; 2
provinciale pamfletten; 2 individuele brieven; dankbrief.
(Open)VLD: 4 algemenen pamfletten Met jullie stem kunnen wij beter; Met een hart voor Koekelare:
18 individuele pamfletten; 9 individuele berichten; De Burgerkrant van Koekelare; 1 provinciaal
pamflet; 2 individuele pamfletten; 19 kleine individuele pamfletten. Deuraffiche voor een gratis ontbijt
van VLD.
SP.a: 5 partijpamfletten Uw gemeente in goede handen en; 18 individuele dubbelpamfletten; 3
provinciale pamfletten, 20 kleine pamfletten.
Vlaams Belang: 2 provinciale pamfletten.
Opbouw Koekelare: 5 pamfletten en kopie van een krantenbericht; Een verrekijker om verder te kijken
dan onze neus lang is.
Niet partijgebonden pamflet 'Over Laurette Onckelinckx… toppunt van Waals krapuul' (overgenomen
uit R.A.A.'s Krantje). De Standaard : katern over de gemeenteraadsverkiezingen.
vorm: pak
periode: 2006-2007

h

Collectie uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare met vermelding van de lijst- en
naamstemmen en de berekening van de zetels en uitnodiging tot een nieuwjaarsreceptie van CD&V.
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vorm: map

6/

7/

periode:1938-2010

i

Verslagen van het lokale CVP-bestuur, brieven gericht aan het CVP-bestuur en een ontwerp voor het
samenstellen van een eenheidslijst.
vorm: map
periode:1981-1982

j

stembrief gemeente Zande voor verkiezing zeven gemeenteraadsleden op 9 oktober 1932 ; stembrief
gemeente Zande voor verkiezing zeven gemeenteraadsleden op 9 oktober 1938
vorm: 2stukken
periode 1932-1938

a

Pamfletten gemeenteraadsverkiezingen: SP.A; Open VLD; CD&V; Opbouw Koekelare/Groen;
NV.A Koekelare; Vlaams Belang (Provincieraad Veurne-Diksmuide) ; krantenuittreksels: De
Standaard : 14.10 Verkiezingen – uitslagen van alle gemeenten en districten en provincies (maandag
15 oktober 2012), Het Nieuwsblad : de uitslagen met voorkeurstemmen van gemeenten en provincies
(maandag 15 en dinsdag 16 oktober 2012); verzoekschrift bij de Raad van State tot hoger beroep
ingevolge artikel 216 van het kiesdecreet, ingediend door Andy Vermaut, lijsttrekker van de lijst
OK/Groen Koekelare; verkiezingsdossier Andy Vermaut lijst Groen Koekelare.
vorm : map
periode : 2012
opmerking: met geboortekaart van Bram Vermaut, zoon van Sandra Van Eenoo en Andy Vermaut,
OK/Groen Koekelare; cd met strijdlied OK.

b

Bundel Andy Vermaut in verband met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012; vooral
dossier verkiezingsbetwisting (onregelmatigheden in en om de kiesburelen; het overschrijden van het
toegestane reclamebudget) en de neerslag van de facebookgroep “er lopt etwuk roend”.
vorm: pak
periode: 2010-2012

c

Dossier inzake de betwisting van drie verkiezingsuitslagen in Koekelare (1952-1953-1954).
vorm: pak
periode: 1947-1954
opmerking: gift van de familie E. Lootens.

a

Kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezing in Koekelare, overeenkomstig de wet van 30/03/1836.
vorm: map
periode: 1845
opmerking: kopie

b

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
Senaat.
vorm: map
periode: 1845
opmerking: kopie
Lectuur: Heus J., Twee eeuwen gemeentemandatarissen in Koekelare, Bovekerke en Zande, Jaarboek
Spaenhiers 1999, p. 80-116; Claeys L., Studie van het machtsverwervingsproces op lokaal vlak in
Koekelare 1946-1999, Gent, 1999, 292 p. (niet uitgegeven licentiaatsverhandeling); Meersseman R.,
Politieke machtsverhoudingen in groeiend Koekelare (uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen
1938-1993), Koekelare, s.d.; Seys R., Dr. Holvoet wat deed hij voor de mens? De eerste burgemeester
van Groot-Koekelare en de hoofdkwarteeuw uit de Koekelaarse geschiedenis, Koekelare, 1973, 148 p..

c

Kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare.
vorm: map
periode: 1851-1854
opmerking: kopie. Afzonderlijk handgeschreven blad met aanvulling kiezerslijst voor 1851 en 1854.

d

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
Senaat.
vorm: map
periode: 1851

e

Aanvulling op de kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van de Provinciale Raad.
vorm: map
periode: 1851

f

Kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare.
vorm: map
periode: 1854

g

Aanvulling op de kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van de Provinciale Raad.
vorm: map
periode: 1854
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h

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
Senaat.
vorm: map
periode: 1854

i

Kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare.
vorm: map
periode: 1872
bijgevoegd: definitieve lijst der kiesbaren voor den senaat, 1877: personen met eigendom in Koekelare.

j

8/

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
Senaat, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1898-1899

k

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
Senaat, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1914-1915

l

Kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare.
vorm: map
periode: 1921

m

Kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare.
vorm: map
periode: 1924

n

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
Senaat, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: register
periode: 1926-1927

o

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
Senaat, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1931

p

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
Senaat, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1936

q

Lijst bekwaamheidskiezers 1894-1911
vorm: boek (niet in doos 7)

periode: 1894-1911

r

Kiezerslijst: Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne-Dixmude, Gemeente Couckelare:
1) voor Senaat en Kamer van Volksvertegenwoordigers op 15 juni 1919;
2) voor de Gemeente Couckelaere op 15 juni 1920;
3) voor Senaat, Provincie, Kamer van Volksvertegenwoordigers en Gemeente op 1 juni 1921;
4) voor de Wetgevende Kamers voor 1924 – 1925;
5) voor de Wetgevende Kamers, Provincie en Gemeente voor 1926 – 1927;
6) aanvullende lijst der nieuwe kiezers ingeschreven bij de voorlopige sluiting voor het tijdstip
van
1 mei 1927 tot 26 april 1928;
7) aanvullende lijst der nieuwe kiezers ingeschreven bij de voorlopige sluiting voor het tijdstip
van 1 mei 1928 tot 26 april 1929.
vorm: pak
periode: 1919-1929
opmerking: afzonderlijke doos.

a

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
Senaat, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1946
opmerking: met lijst van geschrapte kiezers wegens veroordeling

b

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
Senaat, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1948
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c

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van de Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1949-1952

d

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
Senaat, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1952-1954

e

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
Senaat, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1954-1956

f

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
Senaat, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1956-1958
opmerking: met lijst van geschrapte kiezers wegens verandering van woonplaats

g

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
Senaat, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1958-1960

h

Aanvulling op de kiezerslijst (deel 2, 3 en 4) van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en de Senaat, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1958-1959

a

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
Senaat, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1960-1962

b

Aanvulling op de kiezerslijst (deel 2) van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en de Senaat, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1960

c

Aanvulling op de kiezerslijst (deel 4) van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en de Senaat, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1961
opmerking: met lijst van geschrapte kiezers

d

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
Senaat, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1962-1964
opmerking: met lijst van geschrapte kiezers wegens verandering van woonplaats

e

Aanvulling op de kiezerslijst (deel 2) van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en de Senaat, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1962

f

Aanvulling op de kiezerslijst (deel 3) van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en de Senaat, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1963

g

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
Senaat, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1964-1966

h

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
Senaat, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1966-1968

i

Aanvulling op de kiezerslijst (deel 3 en 4) van Koekelare voor de samenstelling van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en de Senaat, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1967
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11/

j

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van het Parlement, de Provincieraad en de
Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1969-1971
opmerking: met lijst van geschrapte kiezers

a

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van het Parlement, de Provincieraad en de
Gemeenteraad.
vorm: register
periode: 1972-1974

b

Kiezerslijst (deel 1, 2, 3 en 4) van Koekelare voor de samenstelling van het Parlement, de
Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: map
periode: 1970-1972

c

Kiezerslijst (deel 1, 2, 3 en 4) van Koekelare voor de samenstelling van het Parlement, de
Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: register
periode: 1974-1976

d

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van het Parlement, de Provincieraad en de
Gemeenteraad (lijst van de algemene kiezers ingeschreven in het kiezersregister op 9 maart 1977).
vorm: map
periode: 1977

e

Kiezerslijst (deel 1, 2, 3 en 4) van Koekelare voor de samenstelling van het Parlement, de
Provincieraad
en de Gemeenteraad (1 oktober 1977).
vorm: map
periode: 1976-1978

f

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van het Parlement, de Provincieraad en de
Gemeenteraad.
vorm: register
periode: 1979

g

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van het Parlement, de Provincieraad en de
Gemeenteraad.
vorm: register
periode: 1980

h

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van het Parlement, de Provincieraad en de
Gemeenteraad.
vorm: register
periode: 1982

a

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van het Parlement, de Provincieraad en de
Gemeenteraad.
vorm: register
periode: 1983

b

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van het Parlement, de Provincieraad en de
Gemeenteraad.
vorm: register
periode: 1984

c

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van het Parlement, de Provincieraad en de
Gemeenteraad.
vorm: register
periode: 1985

d

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van het Parlement, de Provincieraad en de
Gemeenteraad.
vorm: register
periode: 1986

e

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van het Parlement, de Provincieraad en de
Gemeenteraad.
vorm: register
periode: 1988

f

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van het Parlement, de Provincieraad en de
Gemeenteraad.
vorm: register
periode: 18 juni 1989
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12/

13/

g

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van het Parlement, de Provincieraad en de
Gemeenteraad.
vorm: register
periode: 1 november 1989

a

Kiezerslijst van Koekelare voor de samenstelling van het Parlement, de Provincieraad en de
Gemeenteraad.
vorm: register
periode: 1 november 1990

b

Kiezerslijst van Koekelare opgemaakt voor de Parlementaire en Provinciale verkiezingen.
vorm: register
periode: 24 november 1991

c

Kiezerslijst van Koekelare opgemaakt voor de Provincie- en Gemeenteraad.
vorm: register
periode: 1 augustus 1994

d

Kiezerslijst van Koekelare opgemaakt voor de Parlementaire en Provinciale verkiezingen.
vorm: register
periode: 1 augustus 2000

e

Kiezerslijst ( 4 delen) van Bovekerke voor de samenstelling van het Parlement, de Provincieraad en de
Gemeenteraad (2 dezelfde registers).
vorm: register
periode: 1962-1963

f

Kiezerslijst van Zande voor de samenstelling van het Parlement, de Provincieraad en de
Gemeenteraad.
vorm: register
periode: 1970-1972

g

Kiezerslijst van Zande voor de samenstelling van het Parlement, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
vorm: register
periode: 1966-1968

h

Kiezerslijst van Leke: algemene lijst der Parlements-, Provincieraads- en Gemeenteraadskiezers van
1969-1971.
vorm: register
periode: 1969-1971

i

Kiezerslijst van Vladslo: lijst der parlements-, provincieraads- en gemeenteraadskiezers van 19761978.
vorm: register
periode: 1976-1978.
opmerking: onvolledig en beschadigd

j

Kiezerslijst van Koekelare: voor de samenstelling van de gemeente- en provincieraad van de
verkiezingen van 8 oktober 2006.
vorm: register
periode: 2006

k

dossier Terbassenwei; oprichtingsacte; problematiek bij aankoop gronden tussen Kerkstraat en
Ringlaan; zie ook verkiezingspamfletten 1970

a

Bekendmaking door Jacob Van Aelst, hoofdman van de parochie Koekelare, op 16 april 1763 door het
College van het Land van de Vrije gemachtigd om de boedel van Joanna Gotelaere, weduwe van
Joseph Raman, aan haar crediteuren over te laten. Na de goddelijke dienst en ten aanhoren van het
volks vanop de 'kergkstegel' tot driemaal af te roepen.
vorm: 1 stuk
periode: 1763
opmerking: kopie

b

Gedrukte toelichting over de herverkiezing van leden van de Commissie van Openbaren Onderstand.
vorm: 1 stuk
periode: 1926 (?)

c

Bundel documenten betreffende de gemeentelijke regie voor de elektriciteit vanwege oud-burgemeester
E. Lootens vanuit zijn oppositiesituatie met o.m. de inbreng van de lokale afdeling BGJG in verband
met de gezinstarifiëring.
vorm: pak
periode: 1968-1971

d

Brief gericht aan de pastoor van Koekelare, zogezegd door ‘burgemeester’ Van Glabbeke en
‘peerdenmeester’ Hollevoet vanuit het ‘Blauw Huis’.
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vorm: 1 stuk
opmerking: kopie.

periode: 1956

e

Brief van E. Lootens (burgemeester) aan de pastoor van Koekelare om de clerus tot intensievere
pastoraal aan te zetten met het oog op de nakende verkiezingen.
vorm: 1 stuk
periode: 1958
opmerking: kopie.

f

Verslag van twee bestuursvergaderingen van de lokale Boerengilde: de gemeenteraadsverkiezing
(Proot verdedigt standpunt van C.V.P. tegen Evarist Costenoble) en herverkiezing van het bestuur.
vorm: 1 stuk
periode: 1970-1971
opmerking: kopie.

g

Brief van burgemeester E. Lootens aan het ACW-bestuur inzake eventuele samenwerking tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen.
vorm: 1 stuk
periode: 1964
opmerking: kopie.

h

Beslissing van de gemeenteraad in Bovekerke inzake samenvoeging van de gemeente Bovekerke met
de gemeente Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1967
opmerking: kopie.

i

Proces-verbaal over de inhuldiging van de bestrate Ichtegemstraat.
vorm: 1 stuk
periode: 1853-1856

j

Statistisch overzicht van werklozen (gecontroleerde en niet-gecontroleerden).
vorm: 1 stuk
periode: 1941

k

Brief van het PVV-bestuur aan het CVP-bestuur met een voorstel over de vernieuwing in de coalitie.
vorm: 1 stuk
periode: 1986

l

Petitie van bewoners van de Bovekerke- en Konijnenstraat over verdere verfraaiing van de dorpskern,
gericht aan de voorzitter van CD&V Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 2006
opmerking: Dorpskrant “Bovekerke Actief”, jg. 3, nr. 1 (1997); Bovekerke Jaarboek 1996 “Bovekerke
Actief”.

m

Dossier betreffende de samenstelling van het kiesbureau nr. 9 in Diksmuide voor de parlements- en
provincieraadsverkiezingen (inwoners van Koekelare).
vorm: map
periode: 1971

n

Verslag over de werkverschaffing in de gemeente Koekelare op vraag van het ACV.
vorm: 1 stuk
periode: 1956

o

Pamflet van de gemeenteraadsverkiezingen in Ichtegem, met een verwijzing naar de Koekelaarse
toestand.
vorm: 1 stuk
periode: 1932 (?)
opmerking: met historische toelichting over de situering.

p

Brief van N. J. Trumper, controleur van het kadaster, aan Ferdinand Proot, burgemeester van
Koekelare, betreffende de schutterij.
vorm: 1 stuk
periode: 1828
opmerking: kopie (origineel bij notaris G. Masureel).

q

Bundel met blanco documenten betreffende de kiesverrichtingen: onderrichtingen en ingevulde
formulieren met de bezetting van de stemburelen.
vorm: map
periode: 1952

r

Bundel met formulieren betreffende de gemeenteraadsverkiezingen: lijsten met de burelen;
briefwisseling over de levering van de verkiezingsdocumenten; getuigenbriefjes; leden van de burelen;
briefwisseling met de gouverneur.
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vorm: map
s

t

14/

periode: 1954

Uitnodiging vanwege heemkring Coclariensia tot het onthullen van het portret van burgemeester
Patrick Lansens in de gemeentelijke portrettengalerij.
vorm: 1 stuk
periode: 1996
toespraak gehouden door mr. Vervaecke bij de inhuldiging van de portrettengalerij van burgemeesters
vorm: 1 stuk

u

Informatiemap Westblik. Een blik op cultuur in de Westhoek (Koekelare, Diksmuide, Kortemark,
Houthulst, Lo-Reninge) uitgegeven n.a.v. Erfgoeddag.
vorm: 1 stuk
periode: 2004

v

Toespraken van burgemeester Desiré Robbelein n.a.v. pensionering Marcel Bruneel (oudgemeentesecretaris Bovekerke), persconferentie over gemeentelijke verwezenlijkingen (wegen,
sportterrein, gemeentehuis, Motepark), “Dynamo Bovekerke” kampioen, “Autoclub Pandereia”
(Gilbert Verbeke), “Kaartersclub Koekelare” (Daniël Goemaere), 40 jaar “Willemsfonds Koekelare”.
vorm : 6 stukken
periode : 1975 - 1976

w

Dagorde van gemeenteraadszittingen.
vorm : 2 stukken
periode : 1958 en 1989
opmerking : met randbemerkingen op de documenten

x

Westvlaamse Vereniging voor de Vrije Tijd vzw : bijlage bij de brief aan het College van
Burgemeester en Schepenen van Koekelare met het oog op de recreatieve valorisatie van het landschap
in de gemeente Koekelare.
vorm : 3 stukken
periode : 1975

y

Bundel mandaten, vaak met nota’s of facturen, van het gemeentebestuur van Bovekerke voor de jaren
1902, 1903, 1924, 1925 en 1932.
vorm: pak
periode: 1902-1932
opmerking: voor 1902 is er ook een eindstaat.

a

Bundel toeristische folders over de gemeente Koekelare en over publicaties over Koekelare.
vorm: map
periode: 1993-2020
opmerking : oude prentkaarten, wandelingen, fietsroute, CC De Brouwerij, site Lange Max, park De
Mote, krantenknipsel “Het mirakel Koekelare” door gemeentesecretaris Robert Goethals (07/04/2001),
De Klapper (4/1996), een Koekelarenoene-trip, fietsroute ’T Groot Verzet” (2014-18 fietsen door bezet
gebied), Bezoekersgids Brouwerijsite, Rommelmarkt Koekelare centrum, 1e traktor & oldtimertreffen
26/06/2016 (de mokkervrienden), Wandelzoektocht in Koekelare (zondag 28/07/1985); De SintMartinuskerk te Koekelare; Er is … nieuw leven in de Brouwerij; Nieuwe Goud-klok van Koekelare;
Koekelare gisteren en op de drempel van morgen; Feniks 2020 fietstocht brochure met wederopbouw
als thema.

b

Uitnodiging tot de gebruikers van de gemeenschapszaal “De Mokkernaere”.
vorm: 1 stuk
periode: 2003

c

Dossier betreffende de herwaarderingsgebieden De Markt, Brouwerijstraat- Zuidlaan, Mokker,
Belhutte en Moerwegel, het project Koning Boudewijnstichting ‘Straten en Pleinen in Koekelare’.
vorm: map
periode: 1975-1986

d

Verslagen van vergaderingen van de partijen Center en Nieuw Koekelare ter voorbereiding van de
gemeenteraden in Koekelare.
vorm: 4 stukken
periode: 1986-1987

e

Briefwisseling betreffende het bepalen van een vlag en een wapenschild voor de gemeeente Koekelare
na de fusie met Bovekerke en Zande.
vorm: 3 stukken
periode: 1977-1979

f
g

Gemeente Koekelare: verharde mapjes voor het samenstellen van trouwboekjes en ere-diploma’s.
vorm: 2 mapjes
periode: 2018

h

Beschrijving van de inhuldiging van Henri Proot als burgemeester van Koekelare in De Thouroutnaer.
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vorm: 1 stuk

15/

periode: 1912?

i

Overeenkomst tussen de partijen Koekelaars Welzijn en C.V.P. voor het vormen van een “Katholieke
eenheidslijst” voor de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezing van de schepenen.
vorm: 4 stukken
periode: 1976-1977

j

Dossier over de gemeentelijke fusie: de provinciale studie De gemeentelijke herstructurering in de
arrondissementen Veurne en Diksmuide, uittreksels uit verslagen van de gemeenteraad, verslagen van
de “Bezantengroep” en krantenknipsels en. Belgisch Staatsblad met Koninklijk Besluit over de
samenvoeging van de gemeenten Koekelare, Zande en Bovekerke.
vorm : map
periode : 1970-1977

k

Collectie Open Kaart, gemeentelijk nieuws (3 nr.)
vorm: 3 stukken
periode: 1983-1988
opmerking: één nummer in omslag Koekelare, het groene hart van het Houtland; informatie
betreffende sociale en andere verkavelingen.

l

Informatiebrochures OCMW Koekelare.
vorm: 2 stukken

periode: 1986-1987

m

Folder van het gemeentebestuur van Koekelare Uw mening kan meetellen (brouwerij Christiaen)
vorm: 1 stuk
periode: 1986

a

Gids van de gemeente Koekelare, uitgegeven door de vrije bibliotheek Sint-Martinus.
vorm: brochure
periode: 1973

b

Wegwijzer voor Groot-Koekelare, uitgegeven door het Aktiekomitee St.- Joris.
vorm: brochure
periode: 1978

c

Adres- en telefoongids van Koekelare, uitgegeven door het Aktiecomité van S.V. Koekelare.
vorm: gelijmd boek
periode:1981

d

Adres- en telefoongids van Koekelare, uitgegeven door het Aktiecomité van S.V. Koekelare.
vorm: gelijmd boek
periode:1983

e

Adres- en telefoongids van Koekelare, uitgegeven door het Aktiecomité van S.V. Koekelare.
vorm: gelijmd boek
periode:1985

f

Adres- en telefoongids van Koekelare, uitgegeven door het Aktiecomité van S.V. Koekelare.
vorm: gelijmd boek
periode:1987

g

Adres- en telefoongids van Koekelare, uitgegeven door het Aktiecomité van S.V. Koekelare.
vorm: gelijmd boek
periode:1990

h

Info-gids Koekelare, uitgegeven door Marijke Vandamme in naam van de publiciteitsvoerende
middenstanders van de gemeente.
vorm: brochure
periode:?
opmerking: met stratenplan Koekelare

i

Infogids – Adresboek - Plan Koekelare, uitgegeven door Marijke Vandamme.
vorm: brochure
periode: 1990-1991

j

Infogids Koekelare, uitgegeven door de werkgroep van de Hovaeremolen.
vorm: gelijmd boek
periode: 1992-1993

k

Den Ariane. Adresboek- Infogids – Plan Koekelare en Infogids Koekelare, uitgegeven door de
werkgroep van de Hovaeremolen.
vorm: brochure
periode: 1995-1997

l

Collectie Wegwijs in Koekelare, uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen van
Koekelare.
vorm: brochures
periode: 1996-2017
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16/

m

Collectie Gids voor Koekelare (6 dln.), uitgegeven door het gemeentebestuur van Koekelare.
vorm: brochures
periode: 1967-1972
opmerking: diverse artikelen over de geschiedenis van Koekelare door T. Dereeper, R. Seys, N. de
Claere; inliggend in 1971 een brief van G. Bosveld in naam van de evangelische gemeenschap.

n

Collectie Info-Gids Koekelare, De Mokker, Bovekerke, Zande, uitgegeven door De Hovaeremolen vzw
vorm : gelijmde boeken
periode : 1995-2022

o

Collectie stratenplannen van Koekelare, uitgegeven door Middenstanders (3) en het gemeentebestuur
(1), drukkerij Devriendt).
vorm : 5 stukken
periode : ?

p

Collectie Kalender Culturele Raad Koekelare (3 jaargangen, 13 nr.)
vorm: map
periode: 1975-1977

a

Collectie Infobrochure met activiteiten. Koekelare, groene hart van het Houtland (18 nummers).
vorm: pak
periode: 1989-1994
opmerking: met uitnodiging aan de betrokken instanties en organisaties tot opname in de brochures.

b

Collectie Koekelaarse Nieuwsbrief.
vorm: pak

periode: 1995-2001

c

Collectie De Roepsteen. Informatieblad voor Groot-Koekelare .
Vorm: pak
periode: 2001-2010

16b

a

Collectie De Roepsteen. Informatieblad voor Groot-Koekelare .
vorm: pak
periode: 2010 -

16c

a

Koekelaarse Nieuwsbrief 1995: voorbereiding, reacties en suggesties

b

Koekelaarse Nieuwsbrief 1996: voorbereiding, reacties en sugesties

a

Beschrijving van het wandelpad R. Willaert, Hinten Mokker.
vorm : map met kaart
periode : onbekend

b

Documenten ter voorbereiding van een herdenkingstentoonstelling over het einde van de Tweede
Wereldoorlog in Koekelare door het Willemsfonds (foto Remi Volcke, anti-Hitleraffiche).
vorm : map
periode : 1994

c

Programma’s van Mokker kermis.
vorm : 5 stukken

17/

periode : 2007-2012

d

Brieven van burgemeester Lootens : steunactie Comité Congo en Inenting tegen kroep en tetanus.
vorm : 2 stukken
periode : 1960

e

Bundel documenten over de herdenking van de Eerste Wereldoorlog: krantenknipsels Het Nieuwsblad,
het programma van de Vlaamse Regering via schriftelijke vragen van volksvertegenwoordiger Johan
Verstreken; persmap Käthe Kollwitz, Duits kunstenares in oorlogstijd; opening van de cultuurzaal “De
Balluchon” ..
vorm : map
periode : 200!-2012

f

Collectie Cultuurkalenders uitgegeven door de Cultuurraad Koekelare.
vorm: map
periode: 2013-2014

g

Processen-verbaal van het schepencollege en de disraad (Armbestuur) van Bovekerke.
vorm : pak
periode : 1899-1922
opmerking : kopie.

h

Collectie uitnodigingen: Huisvestingstentoonstelling 22 mei 1987; Aquafin, bezoek aan de
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rioolwaterzuivering in Koekelare; openingen van gemeentelijke gebouwen (gerestaureerde
dokterswoning Proot, het vernieuwde Käthe Kollwitz-museum); de gerenoveerde maalderij Pyck tot
verblijf van het filiaal van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Adriaan Willaert, het
gemeentelijk archief en HADOCK van Spaenhiers vzw; koffietafel voor de vrijwilligers (OCMWKoekelare en de Minder Mobielencentrale); feest voor de mantelzorgers; Opendeurdag in het
vernieuwd administratief gebouw; Centrum voor Buitenschoolse Opvang “De Buidel”; uitreiking van
de “Cultuurprijs De Bronzen Stekker” aan de Amateurtoneelkring 2008; uitreiking Raf Seys Prijs en
Cultuurprijs De Bronzen Stekker; Wijn & smaak (21/03/2015); 10 jaar bib Bovekerke (29/03/2015);
Officiële opening van de vernieuwde Oostmeetstraat en Nieuwstraat (17/04/2015); Opening van het
nieuwe recyclagepark Koekelare (04/03/2016); Officiële opening van het vernieuwde
Fransmansmuseum (zondag 05/03/2017); Wijn & Smaak (18-19/03/2017); Het Ampe vuur (zondag 9
juli 2017); Oud-strijders uit Koekelare, Bovekerke en Zande: hun geschiedenis in een grote oorlog
(LMM 03/10/2018); 50 jaar cultuurraad (11/10/2019); Nieuwjaarsfeest 2020 (10/01/2020).
vorm : pak
periode : 2007-2020

18/

i

Uitnodiging tot de uitreiking van gemeentelijke sport- en cultuurprijzen in Koekelare.
vorm : map
periode : 2011-2014

j

Studiedienst van de Vlaamse Regering, Gemeentelijke profielschets – Koekelare, Brussel, 2012 met
statistieken over demografische kenmerken, bestuurskracht, grondgebied, economie en levensomstandigheden.
vorm : map
periode : 2012

k

Motie van de gemeenteraad van Koekelare tegen het inrichten van een erepark voor Oostfrontstrijders
in Stekene.
vorm : 1 stuk
periode : 1972
opmerking : kopie

l

Lijst met de leden van het OCMW.
vorm : 1 stuk
opmerking : kopie

periode : 1977

m

Ontwerptekst Rapport 6, Gezins- en individuele enquète (BTK-project Vande Lanotte)..
vorm : brochure
periode : 1981
opmerking : zie HADOCKbib 10b-01f/143.

n

Omzendbrieven van het gemeentebestuur aan de inwoners: over verwilderde, zwervende katten; over
preventieve maatregelen tegen vogelgriep (inventarisatie pluimveehouders); over controle van fietsen;
over de heraanleg van de Oostmeetstraat en de Nieuwstraat; over infrastructuurwerken kruispunt
Noordomstraat – Stationstraat + aanleg voetpaden Stationstraat.
vorm : map
periode : 2002-2018

o

Provincie West-Vlaanderen, bestuur der Hulp aan uitgedrevenen: brief over de besteding van de ter
beschikking gestelde gelden; Groote West-Watering: ontvangstbewijs voor Het Bureel van
Weldadigheid te Couckelaere voor het betalen van twee frank vijfentwintig centimen voor het geschot
van het jaar 1913; cheque van Banque de la Flandre Occidentale de Bruges, uitgeschreven op 18 juin
1924 voor een bedrag van 84 Fcs ten gunste van de gemeente Koekelare.
vorm : 3 stukken
periode : 1913 - 1924

p

Bundel infobrochures met activiteiten in Koekelare: Sportinfo Koekelare; Traktor en oldtimertreffen;
Sint-Maartensloop; Couckelaersche doedelloop; Info & Welzijnsbeurs; Bierfestival; Rommelmarkt;
Speelstraten; West-Vlaamse Mountainbike-kalender; Schoolfietsroutekaart; Hobbybeurs;
Fietshappening ’t Vijfde Wiel (15/08/2016); vzw Amorozo; Rallyteam; Indigo: controle blauwe zone;
activiteiten voorjaar-zomer 2018 – toerisme Koekelare; Bierfanaten; Open tuinen 2019.
Bundel folders met activiteiten in Koekelare: fietstochten, eetfestijnen, muziekevenementen,
zomerzonnewende-midzomerfeest, 2e rally van het houtland, e.a.
vorm: map
periode: 2015-2020

a

Verkiezingsdrukwerk: Gemeenteraads- en Provincieraadsverkiezing van zondag 14 oktober 2018.
Lijst SP.A
vorm: pak
periode: 2018
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b

Verkiezingsdrukwerk: Gemeenteraads- en Provincieraadsverkiezing van zondag 14 oktober 2018.
Lijst CD&V
vorm: pak
periode: 2018

c

Verkiezingsdrukwerk: Gemeenteraads- en Provincieraadsverkiezing van zondag 14 oktober 2018.
Lijst Open VLD
vorm: pak
periode: 2018

d

Verkiezingsdrukwerk: Gemeenteraads- en Provincieraadsverkiezing van zondag 14 oktober 2018.
Lijst NVA
vorm: pak
periode: 2018

e

Verkiezingsdrukwerk: Gemeenteraads- en Provincieraadsverkiezing van zondag 14 oktober 2018.
Lijst Open Liberaal Koekelare
vorm: pak
periode: 2018

f

Verkiezingsdrukwerk: Gemeenteraads- en Provincieraadsverkiezing van zondag 14 oktober 2018.
Lijst: Koekelare Vooruit
vorm: pak
periode: 2018

g

Verkiezingsdrukwerk: Gemeenteraads- en Provincieraadsverkiezing van zondag 14 oktober 2018.
Lijsten: Groen en Vlaams Belang (nationale publicaties).
vorm: pak
periode: 2018

h

Krantenknipsels nopens de verkiezing van 2018, alsook uitslagen van deze verkiezing.
vorm: pak
periode: 2018

i

Ontwerp van beleidsnota voor de legislatuur 2019 – 2024 van de coalitie SP.A / Open VLD
vorm: map
periode: 2019-2024

j

Gebruikstarieven voor het Huis Proot en de Balluchon tot eind 2019 en aanpassing vanaf 1 januari
2020
vorm: 2 stukken
periode 2019

k

Uittreksel uit beraadslagingen van de gemeenteraad 1846-1855 nr16 Personele omslag. Reclamatie.
Gemeenteraadzitting van 2 september 1846.Verdedigeing van college en gemeenteraad tegen een
klacht ingediend door voormalig burgemeester Ferdinand Proot bij de bestendige deputatie inzake
partijdigheid bij de verdeling van de personele omslag
vorm: 1 stuk
periode: 1846
opmerking: kopie uit: Gemeente archief Koekelare. RAB

l

Overeenkomst tussen het Bureel van Weldadigheid en Jan Vandenweghe, notaris in Koekelare, inzake
de verpachting van gestichtsgoederen (klooster) tegen betaling van 50 frank. In de rand bemerking
aangaande de kostprijs.
vorm: 1 stuk
periode: 17/12/1822
opmerking: gift van Luc Masureel, fotokopie.

m

Pamfletten uitgegeven door Andy Vermaut (PostVersa vzw) Diksmuide n.a.v. de
gemeenteraadsverkiezing van 2018: “De keizer van Koekelare” en “Een verhaal van zijne majesteit de
keizer en zijn luitenant ter land, ter zee en in de lucht …”.
vorm: 2 stukken
periode: 2018
gemeentebegrotingen voor 1929,1933,1934,1936,1937,1938,1950 met meestal inliggend de dagorde
van betreffende gemeenteraad;
vorm: pak
periode: 1929-1950
opmerking: afkomstig van Th. Vannieuwkerke, gift Christel Dhaene

o

19

a

Lijst met nummers van in Rijksarchief Brugge aanwezige documenten van beraadslagingen
schepencollege en gemeenteraad Koekelare
Briefwisseling van het gemeentebestuur van Koekelare (18/7/1845-9/4/1857) bewaard in het
Rijksarchief, depot Brugge (met hiaten).
vorm: pak
periode: 1845-1857
opmerking: gift Jan Dereeper; kopie.
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b

Bundel documenten over Bovekerke: genealogische en stamboomgegevens; brochure J.GHYSELEN,
Bovekerke, 1978; BRUNEEL MARCEL & ILDEFONS 1952, Bovekerke, wedstrijd tussen de
landelijke gemeenten van het arrondissement Veurne-Diksmuide, 1952; VAN ACKER L., Het
politiereglement van Bovekerke uit 1856; Het verleden van Bovekerke, veertiendaagse bijdragen uit het
parochieblad van Bovekerke, 1961-1962; losse historische notities over Bovekerke (1900-1950),
wellicht door T. Dereeper; Wat kan er ?: de toekomst van het kerkhof te Bovekerke. Bundel kopies
met betrekking tot geschiedenis van Bovekerke: beschrijving omloper dischland, toponymie gegevens,
stukken uit archief Vanacker, genealogie van familie de Bovekerk.
vorm: pak
periode: 1950-1980
opmerking: gift Jan Dereeper.

c

Eindwerk van Annie Vandooren, studente aan Instituut H. familie Tielt, over Koekelare.
vorm: één pak
periode: 1962
opmerking: gift G. Devolder.

d

Kohier over de binnen- of prochiekosten van Bovekerke.
vorm: één schrift
periode: 1699
opmerking: gift J. Dereeper

e

Ontwerpplan voor de bouw van een kapel voor rekening van K.W.B., Moerestraat op eigendom
Dereeper -Seys
vorm: één stuk
periode: 1957
opmerking: gift J. Dereeper

f

Dossier coronavirus (covid 19): Koekelare helpt – richtlijnen van het gemeentebestuur Koekelare.
vorm: map
periode: 2020

g

dossier geschil Lootens – Hendryckx na schepenverkiezing 1977; verslagen van bestuursvergaderingen
plaatselijke Volksunie-afdeling; briefwisseling; standpunten tuchtcommissie Volksunie;
vorm: bundel
periode: 1976-1978

h

Beknopte tafel van de uitgaven van het armbestuur van 1904 tot 1907; overzicht van de
gemeenterekeningen van 1876 tot 1901
Vorm: map
periode 1876-1907
Opmerking: kopiën

i

Statistische informatie Koekelare – Vaanderen in verband met levensverwachting, bouwwoede,
betonstop, appartementen, sociale woningbouw
Vorm: map krantenknipsels
periode: 2019

j

CD met gegevens over Bovekerke: bevolking en wegen samengesteld door Gerdi Staelens
Vorm: cd
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17D-01K

Militaire Zaken

bewaargever: G. Claeys
1b
T. Dereeper 1 c & u
E. Dewulf 1 n

1/

opmaak: J. Heus

a

Bundel documenten over de Duitse bezetting: bonnen en nota’s van leveringen aan het Duitse leger,
bewijzen om zich ’s avonds binnen Koekelare te verplaatsen, verklaringen van opeisingen,
betalingsbewijzen, patentrecht, richtlijnen aan de bakkers, vlugschriften in het Duits door een ballon
uitgeworpen: Kriegsblätter für das deutsche Volk; bakkersvoorschrift (1915); Duitse militaire kaart van
Brugge (Belgien 1:60,000 – Bruges 13 – 1915).
vorm: map
periode: 1914-1918 & 2014
opmerking: met prent “Dixmude 1914 – Les Belges arrêtent les Allemands sur le vieux pont de l’Yser”;
W.O. 1 voor Dummies, voordracht van pastoor Charles Lommens voor VLAS Koekelare.

b

Tweetalige bekendmaking vanwege de bezettende overheid inzake verkoopsprijzen van boter, eieren en
melk. Aan de binnenzijde geschreven lijsten met geleverde rogge en haver.
vorm: 2 stukken
periode: 1915-19?

c

Fotokopie van een aangifte tot herstelbetaling van opgeëiste paarden tijdens de Eerste Wereldoorlog door
Charles Sys-Vanderghote.
vorm: 1 stuk
periode:1919

d

Getypte kopie van Gebeden tot keizer Wilhelm en een parodische rouwbrief.
vorm: 2 stukken
periode: 1918 (?)
opmerking: origineel bij mevr. Volbrecht Brouwerijstraat.

e

Documenten over Site Lange Max: folder van en uitnodiging tot de opening van het “Vredesmuseum en
Herinneringspark Lange Max” in Koekelare; Nieuwsbrief van de Heemkundige Vereniging Terneuzen (Nr.
62/2007, blz. 12-38): over Lange Max p. 24- 26; Site Lange Max, verhandeling in opdracht van provincie
West-Vlaanderen Projecten Landschapsontwerp II.; vooroorlogs propagandastuk.
vorm : map
periode : 1930(?) - 2008
opmerking : zie ook collectie affiches; met bidprentje van priester Camille Duron (gesneuveld in
Steenstraete op 3 mei 1915) en foto’s van de Lange Max-site uit het stadsarchief van Diksmuide.

f

Samenvatting van een lokaal verhaal uit de Eerste Wereldoorlog door Irène Peeters, neergeschreven in vier
schriften door Emiel De Zutter, toenmalige onderpastoor in Koekelare.
vorm : bundel + vier schriften
periode : 1914-1918
opmerking : geschonken door Luc De Zutter, Beversesteenweg 383 in 8800 Roeselare (zijn vader was de
neef van E. De Zutter, die als pastoor van Vladslo stierf in 1923); verder met een Franse vertaling van het
gedicht van Emiel De Zutter Gedoemde gedachtenis van Lange Max.

g

Handboek ten dienste van Oud-Strijders uit den Oorlog 1914-1918 – Invalieden – Weduwen en Weezen –
Ouders van Gesneuvelden en andere Rechthebbenden.
vorm : brochure
periode : 1925

h

Belgisch soldatenboek voor 1918, drukkerij Berger-Levrault, Parijs-Nancy.
vorm : 1 stuk
periode : 1918

i

Afschrift van een vonnis door de Rechtbank van Oorlogsschade voor het arrondissement Brugge:
Joseph Decru kreeg op 04/10/1918 een bijtend vocht voorgeschreven door de Duitsers als geneesmiddel
tegen griep en overleed eraan op 24/12/1918 & bewijs van ontslag uit krijgsgevangenschap op 11/06/1940
voor August Decru (zoon van Joseph).
vorm : 2 stukken
periode : 1918 en 1940
opmerking : kopies
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j

Identificatieplaatje van een Belgische soldaat in de Eerste Wereldoorlog: nr. 11 van Valentin Casier,
matricule 58020, geboren in Koekelare, ingelijfd bij het 3e Jagers te voet, 7-1-91, West-Vlaanderen.
Identiteitskaart (Personalausweis) op naam van Desnick Marie-Louise, Marktplaats, Couckelaere
opgemaakt 20/08/1916.
vorm : 6 stukken
periode : 1914-1918
opmerking : kopies.

k

Dossier over de begraafplaats van soldaat Valentijn Dewilde, echtgenoot van Laura Vannieuwkerke,
gesneuveld in 1914.
vorm : map
periode : 1920-1991

l

Militair zakboekje van Félicien Cuylle, soldaat milicien 1925, 4 e Linieregiment, 4e compagnie; en van
Maurice Sandra, soldaat milicien 1921, spoorwegbataljon, bericht van overplaatsing (1924, 1934, 1935).
vorm : 2 stukken
periode : 1921-1925

m

Lidboekje van ‘Eendracht, samenwerkende vennootschap voor oorlogsschade te Couckelaere’ op naam van
Louis Stael, brouwer.
vorm: 1 stuk
periode: 1920

n

Handboek voor de opleiding van den infanterist. Tweede deel. Bijzondere opleiding van den fusiliermitrailleur.
vorm: 1 stuk
periode: 1932

o

Voorstel van resolutie in het Vlaams Parlement over het aanmoedigen van klasreizen voor leerlingen van het
secundair onderwijs naar sites, gerelateerd aan de Eerste Wereldoorlog in het kader van de herdenking van
“100 jaar Groote Oorlog” (stuk 1614 van 11 mei 2012).
vorm : 3 stukken
periode : 2012

p

Documenten bij de workshop “Het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog” , uitgaande van het
provinciaal projectsecretariaat; brochure 100 jaar Groote Oorlog in Vlaanderen en Vlaams Vredesinstituut,
Honderd jaar Eerste Wereldoorlog in het teken van vrede.
vorm : map
periode : 2011- 2012
opmerking: deelname van Bernard Lootens voor Spaenhiers vzw.

q

Dossier site Lange Max ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap n.a.v. de herdenking 1914-1918 :
a) Nieuws van (de overkant van) het westelijk front, cultuurtoeristisch inrichtingsproject ter
valorisatie van de site Lange Max in Koekelare (conceptnota, versie 26.02.2011);
b) Bijlage bij de conceptnota : Artilleriesite Pommern Leugenboom, alias Lange Max in Koekelare
(historische duidingsnotitie bij de beschermingsaanvraag);
c) Cultuurtoeristisch project – Herdenking 100 jaar Groote Oorlog – Conceptnotitie “Site Lange Max”
(museum, Lange Max-dreef, geschutsbedding), goedgekeurd door vzw’s Lange Max en Spaenhiers
09/01/2013.
d) Bundel documenten betreffende het kanon en de site Lange Max: J. Ryheul, Project “Lange Max”,
Technische beschrijving van de batterij Pommeren.
vorm : 4 bundels
periode : 1998-2013
opmerking: met krantenknipsel Het Nieuwsblad (19 juni 2013) “grootste kanon ter wereld krijgt museum”;
Het Nieuwsblad (6 april 2016) “restauratie bedding Lange Max start binnenkort.
Uitnodiging tijdelijke tentoonstelling “Oud-strijders uit Koekelare, Bovekerke en Zande” (03/10/2018).
Uitnodiging “Herdenking 100 jaar wapenstilstand” op vrijdag 9 november 2018 en zondag 11 november
2018, met inhuldiging van de “vredesboom’ op de site van het Lange Max Museum.
Folder: De koffer van Leutnant Bode, tijdelijke tentoonstelling 2021.

r

Uitnodiging voor de tentoonstelling “Anne Frank – Een geschiedenis voor vandaag” in het rouwcentrum
Vanderheeren Koekelare.
vorm : 2 stukken
periode : 2005

s

Bundel documenten van de Tweede wereldoorlog: Keuken 1941; Passchierschein; Toelating om naar het
kustgebied te gaan; ‘masut’- en benzinebonnen; broodbonnen; reispas voor aankoop voedingswaren;
pamfletten met Belgische oorlogspropaganda; bericht van het College van Burgemeester en Schepenen aan
de inwoners over de aangifte van duiven, over openbare schuilkelders, de luchtbeschermingsdiensten,
brandbomgevaar, over vereffening van de Franse opeisingen op Belgisch grondgebied; uitnodiging tot
V.N.V.-vergadering; info over rantsoeneringzegels; toelating voor Maria Vannieuwkerke van het Duitse
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bezettingsbestuur in Brugge om vanuit Brugge naar Koekelare te mogen reizen tussen 28 en 30 september
1940.
vorm: map
periode: 1940-1944

2/

t

Briefwisseling in verband met de giften van Koekelaarse landbouwers aan de stichting ’s Konings Garve.
vorm: map
periode: 1943-1944
opmerking: kopie uit het Koninklijk Archief in Brussel; publicatie JBS, 2002, p. 213-214.

u

Bundel notities met gegevens over de militaire opleiding van een milicien-infanterist.
vorm: map
periode: 1944-1945

v

Twee brieven van André Folens, werkzaam in een fabriek in Helbra (Duitsland).
vorm: 2 stukken
periode: 1943
opmerking: kopie

w

Maurice SANDRA: Burgerlijk Ereteken Ministerie van Verkeerswezen (25 jaar smid 20/09/1948 en 35 jaar
smid NMBS 24/03/1956).
vorm: 2 stukken
periode: 1948-1956

x

Ministerie van Landbouw- en Voedselvoorziening – Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie,
Hoofdgroepeering “Aardappelen”: contract voor levering van late aardappelen.
vorm: 1 stuk
periode: 1942

y

Lijst met “wekelijksche bekendmakingen” in Koekelare; lijsten van vrijwillige brandweer, politiedienst en
opruimingsdienst.
vorm : 3 stukken
periode : 1941-1943

z

Bundel documenten over de erkenning van Michel Rosselle als 7e gesneuvelde soldaat van het
bombardement op 27 mei 1940 in Koekelare (stierf in Sint-Andries op 28 mei 1940).
vorm : map
periode : 1940
opmerking : kopies van militaire documenten en van burgerlijke documenten van de gemeente Westouter.

aa

Bericht van koning Leopold III aan het Belgische volk.
vorm: 1 stuk
periode: 1944
opmerking: kopie

bb

Gemeente Ichteghem: kasbon ‘twee frank’, na den oorlog ter gemeentekas betaalbaar (15 mei 1917).
vorm: 2 stukken
periode: 1917
opmerking: kopie (r/v)

cc

Exemplaar van Commandant x…, De roemrijke bladzijden van het Belgisch Leger. Tweede reeks.
Te Dixmuide, Parijs, 1915 (vertaling).
vorm: 1 stuk
periode: 1915
opmerking: gift van Christel D’Haene.

dd

Toelating aan oorlogsinvalide Henri Staelens om te werken voor de Dienst der bewaring van de
verdedigingswerken en oorlogsoorden 1914-1918 als bewaker van het Groot Kanon (Lange Max)
vorm: 1 stuk
periode 1935

ee

Postkaart gestuurd door Hector Degryse aan dienstplichtige korporaal Rogier Crevits
vorm: 1 stuk
periode: 1952

a

Dienst van de oorlogsschade aan goederen: schade door het bombardement van 27 mei 1940 aan de
eigendom van Cyrille Hollevoet, Veldstraat 17 in Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode : 1940

b

Bundel documenten over verzetslui (Jean Formesyn, Joris Mostrey, Jan Woitas, Kamiel Margodt) en
herinneringen over de Tweede Wereldoorlog van Remi Devisscher, André Folens, Julien Perdu, M. Clarysse
en Omer Hindryckx.
vorm: 3 bundels
periode : 1940-1995

c

Kasregister van Winterhulp Afdeling Koekelare.
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vorm: pak

periode: 1943-1945

d

Afschrift van het besluit van Karel, prins van België en regent van het koninkrijk, betreffende de ontzetting
van August Jonckheere uit het ambt van burgemeester.
vorm : 1 stuk
periode : 1946
opmerking : kopie

e

Een reeks “Wekelijkse Bekendmakingen” betreffende de rantsoenering.
vorm : 4 stukken
periode : 1943-1946
opmerking : met een schriftelijke overname van het vonnis over de afgezette burgemeester August
Jonckheere.

f

Opstellen van Raf Seys, Hoe ons dorp bevrijd werd (taak aan de RNS Blankenberge).
vorm : 2 stukken
periode : 1944-1947
opmerking : 1 origineel, 1 kopie.

g

Een zogenaamd “oorlogsdagboek” (02-29/09/1944) van onderwijzer Remi Devisscher.
vorm : 1 stuk
periode : 1944

h

Documenten over de verplichte inlevering van radiotoestellen (cf. “Bekendmaking van de
Kreiskommandantur Brugge”).
vorm : 3 stukken
periode : 1944
opmerking : met e-mail van auteur Gidi Verheijen, Het radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog, aan Gerdi
Staelens (06/10/2012).

i

Krantenknipsel uit De Koerier, weekblad voor Brugge en Provincie, nr. 7, zaterdag 04/11/1944, met artikel
over Koekelare: J. Coucke, Zuivering en Gerechtigheid.
vorm: 2 stukken
periode: 1944
opmerking: kopie; met kopie van de affiche “Mijnheer Hitler Adolf – de profundis”.

j

Publicaties van voor- en tegenstanders over de terugkeer van Leopold III naar België (De volle waarheid
over Leopold III, Kortemark, 1945?; Waarom kan Leopold III geen koning van België blijven ? Brussel,
1945; Troonafstand !, Brussel, ?).
vorm : 3 stukken
periode : 1945- ?

k

Bundel documenten (militair zakboekje, foto’s, brief) over Frans Rubbrecht, militair omgekomen op
27/05/1940 in Koekelare (De Wallaart).
vorm : 6 stukken
periode : 1992
opmerking : moeder F. Rubbrecht was erfgename van Prudence Lansens voor het portret van Pieter Lansens.

l

Documenten i.v.m. het bombardement van 27 mei 1940 aan De Wallaart.
vorm : bundel
periode : 1940-2011
opmerking : publicatie JBS 2009; documenten over de herdenkingsplechtigheid van de 100-jarige Adolf De
Jaegere in Wortegem-Petegem op 14/11/2011 (overlevende van het bombardement); herdenkingskaartjes
van de lokale gesneuvelden tijdens de veldtocht in mei 1940.

m

Gewettigd bewijs van de werkweigering aan de Duitse bezettende overheid tijdens de Tweede Wereldoorlog
door Georges Joseph Devreker.
vorm : 1 stuk
periode : 1970
opmerking : kopie

n

Reconstructie van drie hoorzittingen bij de krijgsauditeur door Remi Volcke, oorlogsburgemeester in
Koekelare, en het afschrift van zijn kwijtschelding van zijn veroordeling.
vorm: 6 stukken
periode: 1949?-1952
opmerking: kopie.

o

Documenten betreffende Irma Laplasse en haar contacten in Koekelare;
vorm : 2 stukken
periode : 1994

p

Verslag van pastoor De Gryse over de bevrijding van Koekelare tijdens de kermisweek; kladvom
geschreven op de binnezijde van de rouwbrief voor Charles Cuylle.
vorm: 2 stukken
periode: 1944
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3/

q

Pamfletten uitgestrooid tijdens de Tweede Wereldoorlog: Belgische werklieden en Eendracht maakt macht –
Belgen, weest op uw hoede, de vijand tracht u te verdeelen !.
vorm: 2 stukken
periode: ?
opmerking: kopies.

r

Exemplaar van het Belgisch tijdschrift voor militaire geschiedenis, jg. XX, nr. 2 (juni 1973), met een
bijdrage over Lange Max en het Leugenboombos.
vorm : 1 stuk
periode : 1973

s

Bundel soldatenbrieven en afzwaaivieringen.
vorm: map
periode: 1964-1968

t

Register van loting voor de lichting 1825 in Bovekerke en Werken.
vorm: registers
periode: 1825-1826
opmerking: kopie

u

S. Desmet, In het vlooikwartier van Bovekerke – 1917, uittreksel uit Heemkundige Kring Oostkamp, nr. 10
(Winternummer), 2004.
vorm: 1 stuk
periode: 2004
opmerking: kopie.

v

Documenten over Rommelaere Karel: militair zakboekje (soldaat-oorlogsvrijwilliger 1915), bidprentje
(overleden in Asse 1974), trouwboekje afgeleverd in Vladslo (gehuwd met Augusta Maria Decleir 23 mei
1923), trouwboekje afgeleverd in Koekelare (1e huwelijk van Augusta Decleir met Achille Trouwaen 26
september 1917), bidprentjes (familie Trouwaen-Decleir), vuurkaart 1914-1918.
vorm: map
periode: 1915
opmerking: kopies.

w

Lidmaatschapsboekje van bakker Charles-Louis Dujardin aangesloten bij ‘Eendracht, samenwerkende
vennootschap voor oorlogsschade te Couckelaere’.
vorm: 1 stuk
periode: 1920-1921

x

Krantenknipsel uit de Krant van West-Vlaanderen van vrijdag 7 april 2000, met een interview ‘Jean-Pierre
Herman (45j) maakt gevonden springtuigen uit onze streken onschadelijk’. Hij is afkomstig uit Moere, met
familie in Koekelare, en was als ontmijner actief niet alleen in de Westhoek, maar ook in ex-Joegoslavië en
Cambodja.
vorm: 1 stuk
periode: 1970-1992

y

Bundel documenten: Lotelingen te Zande in 1823; De Loting (uit “Oude Oostendse feesten, gewoonten,
gebruiken”, Ary Sleeks, 1964, blz. 22-29); Militie-loting van Oostende – 05/02/1897, lot nr. 181 van
Jérôme Seys.
vorm: map
periode: 1823-1897

z

Bijzondere rol met jongelui ter inlijving bij de rustende schutterij van Koekelare en lijst van de algemene rol
met manschappen.
vorm: schriften met namenlijst
periode: 1829-1830
opmerking: gift J. Dereeper.

aa

Fragmenten uit het oorlogsdagboek van Ernest Clarysse met introductie door prof.Willy Clarysse
vorm: map
periode: 1914-1918

a

Alfabetische militielijst met 36 dienstplichtigen voor Koekelare klas 1796 lichting 1816; alfabetische lijst
met 36 dienstplichtigen voor Koekelare 3e klas 1796 lichting 1817; alfabetische lijst met 36 dienstplichtigen
klas 1796 lichting 1816.
vorm: 3 registers
periode: 1796 -1817
opmerking: militiekanton Kortemark

b

Alfabetische militielijst met 27 dienstplichtigen voor Koekelare 2e klas 1797 lichting 1817; alfabetische lijst
met 32 dienstplichtigen klas 1797 lichting 1816.
vorm: 2 registers
periode: 1797 -1817
opmerking: militiekanton Kortemark
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c

Alfabetische militielijst met 135 dienstplichtigen klas 1788 lichting 1807 uit Aartrijke, Eernegem, Ichtegem,
Koekelare, Kortemark, Leke, Lichtervelde, Ruddervoorde, Torhout, Werken, Zarren, Zwevezele;
alfabetische militielijst met 25 dienstplichtigen klas 1788 lichting 1807 voor Koekelare.
vorm: 2 reeksen registerbladen
periode: 1788 -1807
opmerking: militiekanton Torhout

d

Alfabetische militielijst met 53 dienstplichtigen klas 1807 lichting 1826 voor Koekelare; militielijst met 22
vrijgestelde dienstplichtigen klassen 1803, 1804, 1806, 1807 voor de lichting 1826; militielijst met 7
dienstplichtigen aangewezen voor het reservebataljon van de 4e afdeling infanterie; alfabetische militielijst
met 7 dienstplichtigen lichting 1826 voor Koekelare die opgeroepen werden; militielijst met 26
dienstplichtigen uit diverse klassen die met verlof naar Koekelare kwamen; met omzendbrieven van de
militiecommissaris in Veurne inzake dienstplichtigen lichting 1822 en een brief van dezelfde aan het
gemeentebestuur van Koekelare over Karel Deprez, die met zijn korps afrekende; alfabetische militielijst
met 45 dienstplichtigen klas 1807 lichting 1826 met signalement (1 e reeks).
vorm: 6 registers en twee brieven
periode: 1807 -1826
opmerking: militiekanton Koekelare

e

Militielijst met 1 dienstplichtige voor Koekelare klas 1808, lichting 1828 met brief van de
militiecommissaris.
vorm: één register en één brief
periode: 1808 -1828
opmerking: militiekanton Koekelare

f

Alfabetische militielijst met 43 dienstplichtigen klas 1809, lichting 1828 voor Koekelare; idem signalement;
militielijst met 10 dienstplichtigen klas 1809, lichting 1828 van Koekelare aangewezen voor de dienst;
militielijst met 34 dienstplichtigen die in 1828 met verlof naar huis kwamen; militielijst met 8
dienstplichtigen, lichting 1828 van Koekelare in dienst bij de 16e afdeling infanterie reserve; militielijst met
28 dienstplichtigen, lichting 1828 die voorlopig of definitief vrijgesteld werden; militielijst met 2
dienstplichtigen, lichting 1828 aangewezen voor het 1e bataljon artillerie reserve met ‘cartouche’ van beide
dienstplichtigen.
vorm: registerlijsten
periode: 1809 -1828
opmerking: militiekanton Koekelare

g

Alfabetische militielijsten met 55 dienstplichtigen klas 1810 (en vroegere), lichting 1829 van Koekelare met
militiecertificaat van Karel Jozef Doom; militielijst met één dienstplichtige, lichting 1829 in dienst bij
bataljon artillerie transporttrein; militielijst met één dienstplichtige, lichting 1829 in dienst bij bataljon
artillerie reserve; militielijst met twee dienstplichtigen, lichting 1829 in dienst bij 4e afdeling infanterie
actief; militielijst met acht dienstplichtigen, lichting 1829 die voorlopig of definitief vrijgesteld werden;
militielijst met twee dienstplichtigen, lichting 1829 onttrokken aan het effectieve contingent van 12;
militielijst met twee dienstplichtigen, lichting 1829 ter aanvulling van het effectieve contingent; militielijst
met 41 dienstplichtigen, klas 1810 lichting 1829.
vorm: registerlijsten
periode: 1810 -1829
opmerking: militiekanton Koekelare

h

Register met vluchtelingen in Zande (met omzendbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken)
vorm: register
periode: 1940 -1944

i

Register met militairen uit Zande met verlof.
vorm: register
periode: 1892 -1922

j

Dienstplichtigen Koekelare: steekkaarten 1781-1813.
vorm: bundel
periode: 1781-1813
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17D-03K

Oud-Strijders

bewaargever: D. Robbelein
1- 4a en i, 5, 6
A. Folens
4 a-b
V. Seys
4 d-f
T. Dereeper
4 e, 8 a
familie Stellamans 4 h
M.-J. Formesyn
6l
A. & M. Vanhegen 6 m
G. Ameel, in naam van overleden oudstrijders 7 o-p
G. Roels
7q
M. Lebleu
8c

opmaak: L. Dhondt
J. Heus

opmerking: zie ook collectie affiches, bidprentjes, Beeldbank en diverse voorwerpen 07A-01K/2
- 3 vlaggenstokken (met piek, met vlam, met piek en medaillekroon)
draagriem
- vlag: NSB Aan onze dappere oud-strijders 1914-1918 (beschrijving J. Heus, B.
Lootens, Kleurig Erfgoed, Koekelare, 2006, p. 15 HADOCK, 25A-01K/10v) .

1/

a

Ledenlijst oud-strijders Koekelare 1914-1918 en 1940-1945 op steekkaarten.
vorm: ringmap
periode: 1914-1945

b

Ledenlijst oud-strijders aangesloten bij N.S.B. afdeling Koekelare.
vorm: map
periode: 1965-1998
opmerking: ontbreekt 1978, 1983, 1987, 1989-1993

c

Gelegenheidstoespraken.
vorm: map

periode: 1982-2002

d

Fiches met diverse gegevens over gesneuvelde Koekelaarse soldaten opgesteld door T. Dereeper naar
aanleiding van de 50-jarige viering van 11/11/1918 (Gustave Mergaert, Louis Callemin, Aloïs Mostrey,
Aloïs Beuselinck, Jerome Borra, Cyrille Bossy, René Carlier, Medard Decan, Camille Degrieck, August
Hindryckx, Camiel Symoen, Oscar Viaene, Hector Degrieck, Prudent Demeyere, Florentin Derudder,
Charles Devreker, Desiré Dewilde, Valentin Dewilde, Oscar Dooghe, Emiel Dupon, Julien Hendryckx,
Gustaaf Huyghebaert, Hector Logghe, Jerome Lydou, Eduard Maertens, Paul Monthaye, Victor
Museeuw, Odiel Pyck, Richard Robbelin, Francis Roose, Leonard Scharmin, Honoré Strubbe, Aloïs
Vanbelleghem, Philippe Vanbeveren, Octaaf Vancraeynest, Oscar Vandaele, Julien Vandenberghe,
Camiel Van Hooren, Alphonse Vanmassenhove, Theophiel Verlinde, Hyppolyte Verstraete, Ernest
Viaene, Maurice Vivey)
vorm: map
periode: 1968
opmerking: kritische aanmerkingen over arduinen herdenkingsplaat en het verloop van de
inhuldigingsceremonie; lijst met onvolledige gegevens over de gesneuvelden, opgesteld door Luc
Callemeyn.

e

De Provincie West-Vlaanderen brengt u hierbij hulde als oudstrijder van de oorlog 1914-1918 :
naamloos attest uitgereikt door de gouverneur ridder P. van Outryve d’Ydewalle.
vorm : 1 stuk
periode : 1970
opmerking : dit attest hoorde bij een geschenk gegeven door de provincie West-Vlaanderen.
bijgevoegd: Diploma van erkentelijkheid, plechtig uitgereikt door het gemeentebestuur van Koekelare
aan de heer Stael Lodewijk op 11 november 1968.

f

Militair dossier van Jerôme Vanhooren, oud-strijder 1914-1918 , geboren in Koekelare 29/01/1892 en
overleden in het Krijgshospitaal van Gent op 15/03/1931 (broer van Camiel Vanhooren).
vorm: map
periode: 1931
opmerking: kopie.

g

Militaire documenten: boekje van 1e peloton 1e sectie op oorlogsvoet; monstering der militairen met
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onbepaald verlof – dagvaarding 04/07/1934; reistoelating 14/05/1941; bescheinigung 30/09/1944;
attest voor het bekomen van de aan de werklieden verleende bijzegels 09/04/1945; controlekaart nr. 30
voor de rantsoenering van kolen (december 1941); vleeschkaart (maart 1941); brief van strijdmakkers
10/08/1941; postkaarten van strijdmakkers (15/01/1941, 05/03/1941, 12/10/1941).
vorm: map
periode: 1934-1945

2/

h

Documenten van oud-strijder WOI Achiel Derynck (geboren te Couckelaere 02/05/1895): strijdersfonds,
lijst met eretekens.
vorm: map
periode: 1914-1918
opmerking: kopies.

a

Processen-verbaal van algemene en bestuursvergaderingen, verslagen over voorbereidingen van
herdenkingen.
vorm: pak
periode: 1983-1994

b

Processen-verbaal van algemene en bestuursvergaderingen, aangevuld met programma’s van
bijeenkomsten en plechtigheden.
vorm: map
periode: 1995-2000
opmerking: jaar 1999 ontbreekt.

c

Huishoudelijk reglement van de NSB afdeling Koekelare met herwerkte versies; bijlagen C, D, E en F
van het huishoudelijk reglement ; deel I oud-strijders 1914-18; deel II oud-strijders 1940-45 en weduwen
van oud-strijders; lijst met adressen van voorzitters en secretarissen van NSB-Houtland.
vorm: map
periode 1983-1988

d

Inventaris van goederen van NSB afdeling Koekelare; met originele, blanco lidkaart NSB Koekelare 19..
en herdenkingsschildje 1976-1986 – Leffrinckoucke.
vorm: map
periode: 1925-1984

e

Lijsten met toegekende eretekens (kopieën van de diploma’s) aan leden NSB afdeling Koekelare.
vorm: map
periode: 1981-1995

f

Bundel documenten over de twee wereldoorlogen: J. Mc Crae, In Flanders Fields; brief van een
frontsoldaat aan zijn moeder na de slag aan de IJzer, Oorlogslied 1914-1918, Morgenrot met vertaling
door Georges Sys, kinderopstellen over de oorlog (1945) van Georgette Lebleu; krantenknipsels over
Michel Coghe (105 jaar); herdenkingsster n.a.v. de heldenhulde in Nieuwpoort 1960; programma van
herdenkingsplechtigheid in Koekelare 1968 = 50 jaar na 1918, met lijst van oud-strijders;
herinneringsdiploma uitgereikt aan NSB afdeling Ichtegem door gemeente en NSB afdeling Koekelare;
idem voor Ruddervoorde; Volksche Oorlogsliederen, verzameld door Leon Defraeye, lid V.O.S.,
Deerlijk, 1938; Offerdood voor Vrede, lied van een onbekende dichter, bewerkt door G. Seys,
05/09/1993
Willy Braeckevelt, Ergens in het veld, gedicht verschenen in Torhoutse Bode, 11/11/1988; Ray van
Rieme, Niet Nutteloos, (gedicht); Gerard Adam, (proces-verbaal van opgraving 25/05/1949;
krantenknipsel 31/07/1992; G. Seys, Biografie Gerard Adam; gedicht: Schaar u rond me …
Uit vervlogen dagen: Tijdens de Duitsche Bezetting te Ichteghem 1914-1918 (Aloïs Christiaen);
Belgen maken bommen (Dirk Musschoot): krantenknipsel.
vorm: map
periode: 1945-2000

g

Kasverslagen van de NSB afdeling Koekelare.
vorm: map
periode: 1974-1981

h

Aanvragen van eretekens, vermeldingen, (medische) attesten, voor:
Allemeersch Adolf , WOII; Casteleyn Gaston, WOII; Depoorter Désiré, WOII; De Saedeleer Dirk,
WOII; Devriendt Lucien, WOII; Dewilde Valentin, WOII; Dewulf Georgius, WOII; Ditillieu Julia,
echtgenote Sys Georges; Doom Théophile, WOI; Elias Bertha, echtgenote Huyge Hector; Formesyn
Achille, WOII; Formesyn Jean, WOII en diploma ‘Bevelhebber van het Geheim Leger’; Laleman Lucia;
Logghe Firmin, WOII; Mollefait Evarist-Hilaire, WOII; Monstrey Gentil, WOII; Ossaer, WOII; Plyson
Maurice, WOII; Pynebrouck Emeranda, WOII, echtgenote Hazebrouck Albert; Robbelein Désiré;
Robbelein Joseph, WOII; Rosseel Maurice, WOII; Seys Jérome, WOI; Stael Maurice, WOII; Symons
Medard, WOII; Sys Georges, WOII; Terryn Arthur, WOI; Vandepoele René, WOI; Vanhollebeke Emile,
WOI; Vanhooren Hilaire, WOII; Van Thournout Georges, WOII; Vantyghem Henri, WOI; Van
Walleghem Adrien, WOI; Velle Joseph, WOII; Vereecke Ronny, WOII; Verstraete Camille, WOII;
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Willaert Roger, WOII; Wostyn Gust, WOI.
vorm: map
opmerking: meestal kopieën
3/

a

Bewijsstukken boekhouding NSB afdeling Koekelare.
vorm: pak
periode: 1983-1997
opmerking: ontbreken 1993 nr. 29, 32, 33; 1994, nr. 26; 1995 nr. 35 en 37.

b

Informatie over de rechten van oud-strijders en gelijkgestelden, uitgave door N.S.B.
vorm: ringmap
periode: 1980
Informatie over de rechten van oud-strijders en gelijkgestelden, uitgave door N.S.B.
Reglement van inwendige orde; organisatorische informatie voor de lokale afdeling N.S.B.
vorm: ringmap
periode 1975-1991

c

4/

a

Mémoires van André Folens, inwoner van Koekelare, over zijn belevenissen tijdens de Tweede
Wereldoorlog: André’s oorlog (manuscript en geredigeerde, getypte versie voor uitgeverij De Krijger
door Dirk Pertz (+); met 23 brieven van Gie van den Berghe en anderen over Alderney en documentatie:
Kl. Bötig, Kanaaleilanden, Aartselaar, 1996 ; M. Packe, M. Dreyfus, The Alderney story 1939-1949,
Guernsey, 1971; 3 prentkaarten, toeristische kaart; groepsfoto in Valonje vóór het vertrek naar
Alderney; brief van A. Folens die buiten het kamp werd gesmokkeld; Vorlaufiger Fremdenpass. A.
Folens, Alderney 1942, manuscript, Koekelare, 1943.
vorm: map en lias
periode: 1940-2000
opmerking: publicatie JBS 2005, p. 190-256; Beeldbank: video Kanaaleilanden Alderney (BBC2,
22/06/ 1993).

b

Diverse documenten van A. Folens: foto’s van ruïnes in de Westhoek (Eerste Wereldoorlog); prent
Grand Dieu, c’est lui! (Napoleon), Parijs; prent Souvenir de mon temps de service – Regiment des
Guides van Kamiel Vanmassenhove (dienst 1909-1914) uit Zande ; kopie uit schrift met lijst
Officierskwartier bij Al. Hosten – Leirman 18 oktober 1914.
vorm : 4 stukken
periode : 1914 - 1920

c

Brochure met ingekleefde foto’s van gesneuvelde West-Vlamingen tijdens de Tweede Wereldoorlog
o.m. Edmond D’Hondt en Florent Dejonckheere uit Koekelare.
vorm: één stuk
periode: 1946 ?

d

Programma van een ceremonie ter ere van gesneuvelde oud-leerlingen van de gemeenteschool (J. Borra,
A. Formesyn, G. Adam, L. Vermet).
vorm: één stuk
periode: 1945

e

Pamflet ‘Aan de ouders van Moere’; op de achterzijde in potlood litanie van Omer Devriendt (met
transcriptie).
vorm: één stuk
periode: 1945 ?

f

Medailles voor prestaties tijdens de Tweede Wereldoorlog (2 met lint, 1 knoop) en twee plaatjes met
een nummer van de krijgsgevangene Maurice Rosseel; grafportret van Borra Jérome (+ 17/02/1918) en
van Julien Deketelaere; insigne van het genootschap ‘Het gebroken geweer’ (socialistische inspiratie).
vorm: acht stuks
periode: 1918-1945
opmerking: opgeborgen in sigarenkist.

g

Mémoires van Emiel en Medard Stellamans over hun belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog
(integrale versie, getranscribeerd door Norbert Roeygens en enkele kopies uit de geschreven versie) en
diverse bewijsstukken van oorlogsactiviteiten van Emiel Stellamans.
vorm: map
periode: 1939-1945
opmerking: publicatie JBS 2004; Alle documenten in kopievorm.

h

Lijst van Koekelaarse krijgsgevangenen tijdens de Tweede Wereldoorlog, met vermelding van de datum
van terugkeer.
vorm: één stuk
periode: 1940-1945

i

Bloemen, bloemen bij de vracht, liedtekst van pastoor Hector De Gryse op muziek van de Wereldcantate
van Peter Benoit.
vorm: 3 stukken
periode: 1945
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5/

j

Documenten van Sturbois Constant, soldaat-milicien 1913: brevet Overwinnings Medalie (1922);
Mobilisatie – Zakboekje (Bureau de Recrutement de Mons); Nationale Kas voor Oorlogspensioenen,
uittreksel op naam van Crombez Herménie, weduwe van C. Sturbois.
vorm : 4 stukken
periode : 1913-1940

k

Medailles uitgereikt voor prestaties tijdens WO I: 1 kruis met sabels, 1 Albertus Rex (1909-1934), 2
herinnering 1914-1918 (Albert), 2 De Groote Oorlog tot Beschaving (engel met zwaard), palmen, tinnen
schaal: De Provincie West-Vlaanderen – Aan haar oudstrijders 1914-1918 – België 150 jaar
onafhankelijk.
vorm : 8 stuks
periode : 1914-1918
opmerking : verpakt in noppenplastiek.

l

Pastoor Henri Brutsaert, Aantekeningen dienstig voor het opmaken der Kerkelijke Geschiedenis in België
gedurende den grooten oorlog 1914-1918: gemeente en parochie Bovekerke.
vorm : map
periode : 1919
opmerking : kopie uit BAB; met verslag van Jules Faes, priester-leraar in Veurne, afkomstig van
Bovekerke.

m

Pastoor Leo Cappelle, Aantekeningen dienstig voor het opmaken der Kerkelijke Geschiedenis in België
gedurende den grooten oorlog 1914-1918: gemeente en parochie Zande.
vorm : map
periode : 1914-1918
opmerking : kopie uit BAB.

n

Pastoor H. Willaert, Aantekeningen dienstig voor het opmaken der Kerkelijke Geschiedenis in België
gedurende den grooten oorlog 1914-1918: gemeente Ichtegem, parochie Sint-Michiels.
vorm : map
periode : 1919
opmerking : kopie uit BAB.

o

Pastoor K. Careyn, koster Boudolf, onderpastoor O. Lagae: Aantekeningen dienstig voor het opmaken
der Kerkelijke Geschiedenis in België gedurende den grooten oorlog 1914-1918: gemeente en parochie
Eerneghem.
vorm : map
periode : 1919
opmerking : kopie uit BAB.

p

Attestatie voor de ‘Zege-Medailie’ en brevet voor de ‘Herinneringsmedaille’, toegekend aan Degadt
Richard, oud-strijder 1914-1918.
vorm: 2 stukken
periode: 1919

q

CW X RM: ComingWorldRememberMe; Certificate of Participation: maken van beeldje ter herdenking
van de slachtoffers van de Groote Oorlog; thema: herdenken, helpen, reflecteren en verbinden.
vorm: attest met medaille
periode: 2016

a

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
vorm: map

periode: 1939

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
vorm: map

periode: 1955

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
vorm: map

periode: 1956

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
vorm: map

periode: 1957

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
vorm: map

periode: 1958

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
vorm: map

periode: 1959

b

c

d

e

f

g

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
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h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

vorm: map

periode: 1960

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
vorm: map

periode: 1961

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
vorm: map

periode: 1962

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
vorm: map

periode: 1963

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
vorm: map

periode: 1966

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
vorm: map

periode: 1967

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
vorm: map

periode: 1968

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
vorm: map

periode: 1971

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
vorm: map

periode: 1972

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
vorm: map

periode: 1973

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
vorm: map

periode: 1974

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
vorm: map

periode: 1975

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
vorm: map

periode: 1976

t

Benoeming bij ministerieel besluit (08/11/1977 van Formesyn Jean-Marie tot adjudant van de weerstand.
vorm: 1 stuk
periode: 1977

u

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
vorm: map

periode: 1978

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
vorm: map

periode: 1979

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
vorm: map

periode: 1980

v

w

x

Ledenlijst en agenda NSB afdeling Koekelare.
vorm: map
periode: 1981

y

Briefwisseling, fiches van leden met vermelding van hun eretekens en ledenlijst NSB afdeling
Koekelare.
vorm: map
periode: 1982

z

Briefwisseling, reglement van inwendige orde met bijlagen B - D van NSB afdeling Koekelare.
vorm: map
periode: 1983

aa

Documenten van NSB afdeling Koekelare: briefwisseling, ledenlijst, activiteiten, dagreis.
vorm: map
periode: 1984
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bb

Documenten van NSB afdeling Koekelare: briefwisseling, ledenlijst, activiteiten, dagreis.
vorm: map
periode: 1985

cc

Documenten van NSB afdeling Koekelare: briefwisseling, ledenlijst, activiteiten, dagreis.
vorm: map
periode: 1986

dd

Documenten van NSB afdeling Koekelare: briefwisseling, ledenlijst, activiteiten, dagreis.
vorm: map
periode: 1987

ee

Documenten van NSB afdeling Koekelare: briefwisseling, ledenlijst, activiteiten, dagreis.
vorm: map
periode: 1988

a

Documenten van NSB afdeling Koekelare: briefwisseling, ledenlijst, verslagen van vergaderingen,
activiteiten, dagreis.
vorm: map
periode: 1989

b

Documenten van NSB afdeling Koekelare: briefwisseling, ledenlijst, verslagen van vergaderingen,
activiteiten, dagreis, onthulling oorlogsmonument De Mokker; gift voor de aankoop van een wimpel
voor het koninklijk werk Auto’s voor Invaliden en Grootoorlogsverminkten (AIG).
vorm: map
periode: 1990

c

Documenten van NSB afdeling Koekelare: briefwisseling, dossier over de aanvraag an een rente voor
gemobiliseerden 1939-1940 voor J. Coucke, O. Hindryckx, M. Maeckelbergh, G. Monstrey, G.
Pollentier, J. Steen, G. Sys, R. Van Acker, F. Vancoillie, G. Vansevenant, R. Vantyghem, O.
Vercruysse, J. Vermet, G. Vonderlinck, A. Willaert, J. Willaert; chronologisch overzicht van de duur der
Belgische dienstplicht sinds de 19e eeuw; programma’s activiteiten, organisatie daguitstap, argumentatie
voor de kandidaatstelling cultuurprijs M. Leplae 1990.
vorm: map
periode: 1991

d

Documenten van NSB afdeling Koekelare: briefwisseling, ledenlijst, activiteiten, uitnodigingen, dagreis,
briefwisseling over gesneuvelde Duitse soldaten, begraven in Zande tijdens W.O.I; aanvragen van
mobiliteitsrente, huur en medische verpleegnota’s van A. Deprince; verslag over de vergadering in de
feestzaal d’Oude Schole in Bovekerke.
vorm: map
periode: 1992

e

Documenten van NSB afdeling Koekelare: briefwisseling, verslagen vergaderingen, ledenlijst,
activiteiten, organisatie dagreis, herdenkingsplechtigheid 75 jaar na het einde WO I en 50 jaar na WO II
met lijst gesneuvelde militairen en burgers in Koekelare, Bovekerke en Zande.
vorm: map
periode: 1993

f

Documenten van NSB afdeling Koekelare: briefwisseling, ledenlijst, activiteiten, organisatie dagreis,
kopie van invaliditeitsbewijs, geboorte- en overlijdensakte van D. De Saedeleer; voorstellen tot de
toekenning van een eervolle onderscheiding aan D. Robbelein, R. Wallyn, G. Haest, G. Sys, D.
Depoorter, U. Riviere en F. Vancoillie.
vorm: map
periode: 1994

g

Documenten van NSB afdeling Koekelare: briefwisseling, verslagen van vergaderingen, ledenlijst,
programma’s van activiteiten, organisatie dagreis, dossier: aanvraag van een weduwenrente voor M.
Plyson, weduwe Vermet J.
vorm: map
periode: 1995
opmerking: met Brigade Piron, informatieblad, jg. 30 (1995) en De Veteraan, jg. 38, nr. 3 (1995).

h

Prentkaarten gestuurd door Henriette Lombardin aan haar soldaat Théophile Verlinde (2 e Linieregiment
in Gent); overzicht van de soldatenbegraafplaats Halen 1914-1918 en het graf (detail) van T. Verlinde.
vorm: 6 stukken
periode: 1919?

i

Bidprentjes van oud-strijders 1914-1918 en 1940-1945.
vorm: bidprentjes in envelop
periode: 1914-2005

j

Briefwisseling met prentbriefkaarten tussen soldaat Albert en zijn geliefde Henriette.
vorm : collectie in envelop
periode : ?
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a

Documenten van NSB afdeling Koekelare: briefwisseling, bestuurs- en ledenlijst, programma van
activiteiten, organisatie dagreis, voorstellen voor de toekenning van eervolle onderscheidingen.
vorm: map
periode: 1996

b

Bundel documenten van NSB afdeling Koekelare: briefwisseling, ledenlijst, activiteiten, dagreis; dossier
over de aanpassing van de Gids voor de Administratie van een Afdeling of Groepering N.S.B.
vorm: map
periode: 1997

c

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare.
vorm: map

periode: 1998

d

Bundel documenten (briefwisseling, bestuurslijst, activiteiten, dagreis) van NSB afdeling Koekelare.
vorm: map
periode: 1999

e

Documenten van NSB afdeling Koekelare: briefwisseling over de uitkering van diverse vergoedingen,
programma van activiteiten, ledenlijst, eervolle onderscheiding voor E. Mollefait, erkend als
werkweigeraar tijdens W.O.II.
vorm: map
periode: 2000

f

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare; kaart van krijgsgevangene D. Depoorter, uitnodigingen tot
activiteiten.
vorm: map
periode: 2001

g

Briefwisseling NSB afdeling Koekelare; programma activiteiten, uitnodigingen, ledenlijst.
vorm: map
periode: 2002-2017
opmerking : met lidmaatschapskaart 2011van N.S.B. afdeling Koekelare.

h

Lijst oud-strijders Eerste Wereldoorlog van Bovekerke met vermelding van hun begraafplaats, korps,
geboorte- en overlijdensdatum.
vorm: 1 stuk
periode: ?

i

Lijst met krijgsgevangenen van Koekelare tijdens de Tweede Wereldoorlog.
vorm: één stuk
periode: ?

j

Manuscript van de oorlogsherinneringen van Julien Coucke.
vorm: map
periode: 2006
opmerking: kopie.

k

Bundel documenten van VOS afdeling Koekelare: lidmaatschapskaart, uitnodigingen tot vieringen,
programma van een Liederavond t.g.v. het Bevrijdingsfeest, Defraeye, Volksche Oorlogsliederen;
statuten, reglement van inwendige orde en werkzaamheden van het Landelijk Congres; 50 jaar VOS.
vorm: map
periode: 1922-1999

l

Programma en voordrachten van de herdenkingsplechtigheden op 11 november, lijst van begraafplaatsen
met burgerlijke en militaire slachtoffers van beide wereldoorlogen; krantenknipsels; reglementering
begraafplaatsern;
vorm: map
periode: 2006-2015

m

Programma voor de herdenking van de slachtoffers van beide wereldoorlogen en van de negentigste
verjaardag van de begrafenis van een onbekende Britse piloot op het kerkhof in Bovekerke.
vorm: map
periode: 2007-2008
opmerking: met brochure van de gemeente Houthulst over de Eerste Wereldoorlog 90 jaar geleden;
tentoonstelling.

n

Bericht van overplaatsing van C. Lachat, soldaat-milicien, naar het 3e Linieregiment 1e reserve bataljon,
1e compagnie in Oudenaarde (1930); lijkrede voor Maurice Descamps, voorzitter NSB door A.
Allemeersch (1946); affiche van NSB afdeling Koekelare met reglement van inschrijving (1948); dossier
C. Callewaert met zijn erkenning als Gewapende Weerstander (1949), een gelijkvormig afschrift van de
medaille voor weerstand (1950).
vorm: 8 stukken
periode:1930-1950
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o

Brevetten uitgereikt door het 1e Regiment Geschut aan Oscar Wostyn (Herinneringsmedaille, Medaille
der Overwinning, Overwinningsmedaille).
vorm: 3 stukken
periode: 1921

p

Dossier Achiel Formesyn (politieke gevangene) en zijn weduwe Helena Vanhollebeke.
vorm: map
periode: 1945-1962
opmerking: met driekleurige armband AB; in houten sigarenkist: herdenkingsplaket ‘Bevrijding der
Kampen 50 jaar Oostende 1995; twee medailles: Leopold II en Leopold III; insigne Neuengamme met
ingegrift krijgsgevangenennummer; medaille Resistere 1940-1945; herinneringsmedaille 1940-1945;
Vuurkruis 1940-1945.

q

Documenten van korporaal Leon Roels: verlofbrief (33e Linieregiment 3e Compagnie, van 23/03/1940);
bewijs van ontslag uit krijgsgevangenschap (14/06/1940); hij kwam op 17/06/1940 in Bovekerke aan en
gaf er zijn militaire uitrusting af.
vorm : 2 stukken
periode : 1940
opmerking : kopieën.

r

CD&V-fractie van het Vlaamse Parlement: Voorstel van resolutie betreffende het Vlaamse beleid voor
een levende herinnering aan de Eerste Wereldoorlog.
vorm : 4 stukken
periode : 2009

s

P. Lansvreugt en R. Lemaitre, De Kruisweg van Breendonk; beschrijving van de gruwelen tijdens de
periode van september 1942 tot juli 1943.
vorm : 1 stuk
periode : 1942-1943
opmerking : kopie

t

Redevoering van NSB’er Georges Sys aan het oorlogsmonument in Koekelare.
vorm 1 stuk
periode : 1946

u

Uitnodiging van de Koekelaarse afdelingen van NSB en Weerstand G.L. tot het vaandelfeest en de
onthulling van het monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
vorm : 2 stukken
periode : 1946

a

Dossier over de oud-militairen van het 30e Bataljon Fuseliers (ledenlijsten; voorbereidingen;
uitnodigingen tot en verslagen van activiteiten; foto’s; nummers van het ledentijdschrift De Vuurtoren.
vorm : pak
periode : 1994 – 2000

b

Briefwisseling van NSB afdeling Koekelare over de identiteit van de onbekende, Britse piloot, die op 15
september 1917 neergeschoten werd boven de gemeenten Bovekerke en Werken en nadien begraven op
het kerkhof in Bovekerke.
vorm : 8 stukken
periode : 2011
opmerking : kopie.

c

Ontvangen van Maurice LEBLEU, Koekelare: oudstrijder WOI van 15/01/1916 tot 11/11/1918 bij de
1e Grenadiers:
• Guldenboek der Vuurkaart (Uitgeversfirma J. Rozez NV Brussel, 1937-1938) – zie Bibliotheek
Hadock onder nr. 25H-06K/3801;
• 2 bewerkte koperen obushulzen (op boekenkast);
• 4 kaders met frontzichten (zie beeldarchief);
• 1 kader met IJzerdiploma (zie beeldarchief);
• 11 herinneringsmedailles met bijhorende certificaten (in archiefdoos);
• soldatenfoto van Maurice Lebleu;
• fotoboekje van de slagvelden van 1914-1916;
• mapje met foto’s van Duinkerke-Haven in 1940.
vorm: pak
periode: 1914-1918
opmerking: door Maurice Lebleu ter bewaring geschonken aan het Hadock op 06/06/2015.

d

Bundel documenten aangaande het oorlogsverleden van Charles Cattrysse en zijn administratie van
NSB-Koekelare.
vorm: pak
periode 1943-2005
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e

lidkaart 1956 vuurkruisersbond van Depoorter Auguste Bovekerke; twee tricolore armbanden van NSB
Koekelare; soldatenmuts 2e genie, wimpel 2e genie; uniformteken 2e genie; twee herdenkingsplaketten 2e
genie 1935-1985
opmerking: geplaatst bij diverse voorwerpen 07A-01K

f

Opzoekingen en bijeenkomsten van soldaten 2e genie klas 1935 tijdschrift: De Terugblik; Koekelare:
Hosten Edmond
vorm: bundel
periode 1931-1995

g

Mobilisatieboekje, militair paspoort en eretekens van Hindrycks Julien.
vorm 5 stukken
periode: 1917

h

Dossier militaire begraafplaatsen in België met lijsten over begraafplaatsen van Koekelaarse
oudstrijders in 1914-1918
Vorm: map
periode: 1914-1918

i

Documenten in verband met oorlogslachtoffers 1914-1918 Koekelare, Bovekerke en Zande met
overlijdensakten.
vorm: map
periode: 1914-1918

a

kopies van militaire steekkaarten van gesneuvekde soldaten uit Koekelare 1914-1918
vorm: map
periode: 1914-1918

b

overlijdensakten van oorlogslachtoffers in Koekelare 1940-1945
vorm: map
periode: 1940-1945

c

lijsten met namen van en informatie over gesneuvelden uit Koekelare tijdens Wereldoorlog I
vorm:map
periode 1914-1918

d

diverse herdenkingsplechtigheden van bevrijding: Leke, Aartrijke, Torhout, Woumen, Koekelare;

e

Guldenboek van de Belgische Weerstand, provincie West-Vlaanderen; lijst met namen van omgekomen
weerstanders

f

lijsten opgemaakt door G. Ameel met overlijdensdata van oudstrijders 1914-1918 en 1940-1945
opgedeeld per oorlog en per deelgemeente

g

documenten in verband met de werking van NSB Koekelare; misviering; herdenkingsplechtigheden;
ledenlijst NSB 2017
vorm: map
periode: 2017-2018

h

op internet verzamelde gegevens over oorlogsgedenktekens in Koekelare-Bovekerke-Zande met foto’s
en beschrijving
vorm: map

i

Dossier met stamboom van Séraphin Opstaele, geboren Slijpe 12/02/1891, gesneuveld 18/08/1914
tijdens de slag bij Halen, in Tienen begraven en herbegraven in Koekelare; documentatie over de slag
der zilveren helmen te Halen;

j

Dossier met familieverbanden van Hector Logghe, geboren Koekelare 07/02/1892, gesneuveld
Moorslede 11/10/1918

k

Opzoekingen naar begraafplaatsen van gesneuvelden 1914-1918: onze vergeten helden;
herdenkingsplechtigheid Bovekerke 22 september 2018
vorm: map
periode 2018

l

Kaart voor “Vuurkruiser” van D’Haene Gustaaf (nr. D/12207); Vragenlijst ter aanvulling van het
kaartensysteem der vrouwelijke werkkrachten op naam van D’Haene Julia (1944).
vorm: 2 stukken
periode: 1944
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Muziek
opmaak: J. Heus 1a-b, 9 i, 10 c10 f, 11-15,17-26-25 f)
G. Deprez 1 c-l, 2-9 h
B. Lootens 25 d-l

bewaargever: T. Dereeper
1b
M. Vanhegen
1 e-l, t.e.m. 9 e
J. Ghesquiere
9j
Y. Calmeyn
10 c-f, 11, 12-15
Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare 10 e-15
F. Schaessens
12 d-15
G. Roels
17 g
G. Lannoo
18
SAMW, filiaal Koekelare 19-24
P. Stellamans
25 k – l
J. Coghe
26 a
Publicatie: JBS 2007 is volledig aan het muzikale leven in Koekelare gewijd; J. Heus, Academie
Muziek en Woord Koekelare 50 jaar, Koekelare, 2008.

1/

a

Deel 1: Verslagboek voor de Maetschappij van Toonkunde (Sinte Cecilia) binnen Couckelaere.
Deel 2: Standregels der Katholieke Muziekmaatschappij ‘Sint-Joris’.
Inliggend twee krantenknipsels met het historisch overzicht van de Sint-Genesiusgilde tot het SintJorismuziek. Notities van pastoor H. Degryse. Programma van Concert Instrumental à Couckelaere (1842).
Lijst van spelende leden van het Turnmuziek. Aankoopnota van muziekinstrumenten (1836). Kladversie (2
dubbele bladzijden) met wijzigingen aan de Standregels en het Reglement van de Societeyt van Muziek te
Couck
elaere (1840); een dubbel blad met het verslag van vergadering (1837). Standregels van de Fanfarenbond
(Sinte Cecilia) - geschreven en gedrukte versie (1911); brief over ‘Schrijversrechten’ (1936); financiële
bescheiden van de Sint-Genesuisgilde (spaarboekje bij de Landelijke kas en bij de Spaar-en Leengilde
vanaf 1920; uitstaande lening met intrest 1924), bevestiging van de bekomen oorlogsschade 1930,
kladversie van de Wetten van Sint-Genesius (1908); ledenlijst Genesiusgilde 1936; opvoeringsbewijs van
toneelwerken (1934); 4 niet-gedateerde entreekaarten ‘Ons Huis’; Reglement van ‘de Gheldere’
Tooneelgezelschap (1946). Partituur en tekst van Koewachtersliedje van H. Defoort. “Reglement van het
Turngild ‘Sint-Joris’ Couckelaere”. Liederen van Karel de Gheldere gezongen door Genesiusgilde (1897).
vorm: ingebonden schrift
periode: 1834-1947
opmerking: wordt in kluis bewaard; zie ook Podium 23E-01K/1.

b

Historisch overzicht vanaf de stichting van de zang- en toneelgilde Sint-Genesius (1898), turngilde SintJoris (1910), het Turnmuziek Sint-Joris (1922), de heroprichting van de fanfare Sint-Joris (1945) tot de
viering van het 50-jarig bestaan (1972), opgemaakt door Luc Augustyn (kopie), lijst van spelende leden
voor 1940; ledenlijst 1945 met activiteiten tot 1955 en een beknopte historiek van de Koninklijke Fanfare
Sint-Joris naar aanleiding van het 50-jarig bestaan en in gevolge een artikelenreeks in het weekblad Het
Wekelijks Nieuws, liedtekst t.g.v. het 60-jarig bestaan van de Koninklijke fanfare Sint-Joris.
vorm: folder en brief
periode: 1945-1974

c

Uitnodigingen tot toneel- en gymnastische voorstellingen van de Katholieke Turngilde Koekelare.
vorm: negen stukken
periode: 1925-1939
opmerking: zie ook Podium 23 E 01K / 1 e.

d

Uitnodigingen tot toneelvoorstellingen gebracht door het Sint-Jorismuziek Koekelare.
vorm: zeven stukken
periode: 1949-1970
opmerking: zie ook collectie affiches, Beeldbank en 07A-01K / 1.

e

Uitnodigingen tot cabaret- en dansavonden, georganiseerd door het Sint-Jorismuziek Koekelare.
vorm: bundel
periode: 1949-1962
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f

Huishoudelijk reglement ‘Standregels der katholieke muziekmaatschappij Sint-Joris’.
vorm: 4 stukken
periode: 1947
opmerking: met uitnodiging tot de eerste activiteit op 20 juni 1947 – uitstap naar Kluisbergen.

g

Verzekeringspolissen burgerlijke aansprakelijkheid met bijhorende ledenlijsten van het Sint-Jorismuziek
Koekelare.
vorm: bundel
periode: 1952- 1981

h

Bescheiden i.v.m. het lidmaatschap van de Sint-Jorisfanfare bij het ‘Muziekverbond van België’ vanaf 1950
met de namen van de spelende leden, hun instrument; het diploma van haar rangschikking in 1950 en 1956;
activiteitenverslagen 1960-1966.
vorm: bundel
periode: 1950-1967

i

Bescheiden i.v.m. de aanvraag tot het bekomen van de titel “koninklijk” en de toekenning van de titel aan
de Sint-Jorisfanfare Koekelare.
vorm: bundel
periode: 1961

j

Bescheiden i.v.m. de aansluiting van de muziekmaatschappij Sint-Joris bij de ‘Federatie der Katholieke
Muziekmaatschappijen’ (Fedekam): reglementen, statuten, correspondentie, lidkaarten, abonnees, diploma.
vorm: bundel
periode: 1958-1977

k

Bescheiden i.v.m. ‘Sabam, de Belgische vereniging der auteurs, componisten en uitgevers’: opgave van
uitgevoerde werken tijdens wandelconcerten en optredens van de muziekmaatschappij Sint-Joris.
vorm: bundel
periode: 1959-1980

l

Correspondentie met het gemeentebestuur i.v.m. organisatie van cabaret- en toneelavonden door de
muziekmaatschappij Sint-Joris, alsook i.v.m. de oprichting van een afdeling van het muziekconservatorium
Adriaen Willaert van Roeselare in Koekelare met een adressenlijst van de leerlingen (1958)
vorm: bundel
periode: 1957-1958

m Spokerium, een schalks spottend feestgedicht van R. Desnick, opgedragen aan dokter Louis De Laeter,
hoofdman van de
Maatschappij voor Toonkunde in Koekelare n.a.v. het Ceciliafeest.
vorm : 1 stuk
periode : 1840
opmerking : lectuur JBS 2007, p. 80-92; zie ook 03B-01K / 8 c
2/

3/

4/

a

Facturen van de muziekmaatschappij Sint-Joris, en een lijst met de ereleden.
vorm: lias
periode: 1946-1951

b

Facturen van de muziekmaatschappij Sint-Joris, een lijst van de ereleden en de uitslag van de
zangwedstrijden van 1952 en 1954.
vorm: lias
periode: 1952-1958

c

twee schriftjes met liedjesteksten en skeches van Rachel en Cecile Dewilde
vorm: 2 stuks
periode: 1938

a

Facturen van de muziekmaatschappij Sint-Joris, en een lijst van de ereleden.
vorm: lias
periode: 1959-1965

b

Bundel facturen van de koninklijke muziekmaatschappij Sint-Joris,en een lijst van de ereleden.
vorm: pak
periode:1966-1974

c

Facturen van de koninklijke muziekmaatschappij Sint-Joris, en een lijst met de ereleden.
vorm: lias
periode:1975-1979

a

Facturen van de koninklijke muziekmaatschappij Sint-Joris, en een lijst van de ereleden.
vorm:lias
periode:1980-1988

b

Bundel bescheiden i.v.m. de rekening van de muziekmaatschappij Sint-Joris bij de Kredietbank: volmacht,
stortingen, spaarboekje, jaaroverzicht.
vorm: pak
periode: 1948-1961
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5/

6/

c

Bundel bescheiden i.v.m. de financiering van de uniformen voor de leden van de koninklijke
muziekmaatschappij Sint-Joris Koekelare: kasboek uniformen, prijsoffertes en facturen, aanvraag tot
toelage aan het gemeentebestuur, organisatie steunactie, contracten en verzekeringspolissen burgelijke
aansprakelijkheid voor de organisatie van feesten ten voordele van de aankoop van uniformen.
vorm: pak
periode: 1960-1988

d

Bundel bscheiden i.v.m. de aangifte rechtspersonenbelasting van de koninklijke muziekmaatschappij SintJoris Koekelare.
vorm: pak
periode:1952-1987

e

Bundel bescheiden i.v.m. de aanschaf van instrumenten.
vorm: pak
periode1961-1964

a

Bundel correspondentie i.v.m. uitstappen van de koninklijke muziekmaatschappij Sint-Joris Koekelare.
vorm: pak
periode:1965-1987

b

Bundel bescheiden i.v.m. de deelname aan provinciale tornooien van de koninklijke muziekmaatschappij
Sint-Joris Koekelare.
vorm: pak
periode:1951-1986

c

Bundel correspondentie met de Provinciale Dienst voor Cultuur en de rangschikking van de harmonies en
fanfares van de provincie West-Vlaanderen n.a.v. de provinciale tornooien.
vorm: pak
periode: 1977-1988

d

Bundel bescheiden i.v.m..het festival van 21 mei 1939 en het groot festival van 27 juli 1947 ter gelegenheid
van de aanstelling van burgemeester Beernaert en het verbroederingsfeest van 12 mei 1963 in Koekelare,
deelnemende fanfares, programma, balans van inkomsten en uitgaven.
vorm: pak
periode: 1947 en 1963

e

Correspondentie, contracten en documentatie i.v.m. optredens van artiesten, muziekgroepen en
theatergezelschappen ten voordele van de koninklijke fanfare Sint-Joris Koekelare.
vorm: lias
periode: 1950-1968

a

Bundel bscheiden i.v.m. de muziekfeesten van koninklijke fanfare Sint-Joris Koekelare.
vorm: pak
periode: 1961-2012

b

Bundel bescheiden i.v.m. de Sint-Ceciliafeesten van koninklijke fanfare Sint-Joris Koekelare.
vorm: pak
periode: 1955-2001

c

Bundel bescheiden i.v.m. de viering het 50-jarig en het 60-jarig bestaan van de koninklijke fanfare SintJoris Koekelare.
vorm: pak
periode: 1972 en 1983

d

Bundel bescheiden i.v.m. concerten en deelname aan culturele activiteiten door de koninklijke fanfare SintJoris Koekelare
vorm: pak
periode: 1976-1987

e

Bundel bescheiden i.v.m. de viering ter gelegenheid van het behoud van de positie in Ereafdeling van de
koninklijke fanfare Sint-Joris Koekelare.
vorm: pak
periode: 1986

f

Bundel mededelingen en uitnodigingen aan de leden, de bestuursleden en de ereleden; overlijdensberichten
van leden en bestuursleden van de koninklijke fanfare Sint-Joris Koekelare.
vorm: pak
periode: 1961-1997

g

Bundel formulieren en de evaluatie van de enquêtes i.v.m. de bevindingen en de voorstellen van de leden
van de koninklijke fanfare Sint-Joris Koekelare.
vorm: pak
periode: 1983 en 1986

h

Bundel werkingsverslagen voor de Culturele Raad van de koninklijke fanfare Sint-Joris Koekelare.
vorm: pak
periode: 1974-1980
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i

Programma’s en toegangskaarten van de Lenteconcerten van de koninklijke fanfare Sint-Joris Koekelare in
de Balluchon; Barbecue Sint-Joris in Zuudhove.
vorm : map
periode : 2010-2019

j

Brief en afscheidsrede van voorzitter André Dewulf aan de fanfare Sint-Joris Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 1988

7/

a

Collectie Doremifameusje, periodiekvan de koninklijke fanfare Sint-Joris Koekelare.
vorm: pak
periode: 1977-2019
bijgevoegd: tekstboekje ‘Gouden bruiloftsfeest Els Sioen en Norbert Vandecasteele’ (28/06/2015).

8/

a

Kasboek ‘orkest Sint-Joris Koekelare’, binnen de fanfare Sint-Joris Koekelare.
vorm: pak
periode: 1948-1979

b

Bundel bescheiden i.v.m. vergaderingen en activiteiten van het ‘Aktiecomité St.-Joris’ van de koninklijke
fanfare Sint-Joris Koekelare.
vorm: pak
periode: 1963-1987

c

Bundel rekeningen en facturen van het ‘Aktiecomité Sint-Joris‘ van de Koninklijke fanfare Sint-Joris
Koekelare.
vorm: pak
periode:1977-1985

d

Brochure ter gelegeheid van de openluchttentoonstelling “Rokjes, botjes en stokjes, … majorettes in beeld”
op de Erfgoeddag van de stad Waregem met medewerking van de fanfare Sint-Joris Koekelare via Luc
Augustyn.
vorm : 1 stuk
periode: 2009

e

Partituren voor blaasinstrumenten.
vorm : 1 brochure

9/

periode : ?

f

Bundel mededelingen en uitnodigingen van het orkest ‘De Vosjesvrienden’.
vorm: pak
periode: 1979-1988

g

Bundel documenten over 20 jaar activiteiten van ‘De Vosjesvrienden’ (secretarissen Jef Vandesonneville en
Wilfried Vervaele): ledenlijsten, repetitieschema’s, contracten van optredens, uitnodigingen naar ledenmuzikanten; beschrijving van de verhouding Sint-Jorisfanfare – Aktiecomité – Vosjesvrienden.
vorm: pak
periode: 1979-1999
opmerking: gift van Wilfried Vervaele.

a

Stichtingsakte van Jorko, het jeugdorkest van de koninklijke fanfare Sint-Joris Koekelare; verslag van de
stichtingsvergadering, programma’s en verslagen van de vergaderingen in het eerste werkjaar.
vorm: pak
periode:1978-1981

b

Uitnodigingen, eucharistieviering, concertprogramma’s ter gelegenheid van het 5-jarig en het 10-jarig
bestaan van de Jeugdfanfare Jorko.
vorm: pak
periode:1984 en 1988

c

Collageboek (deel 1) met uitnodigingen, verslagen en krantenknipsels over de jeugdfanfare Jorko,
uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de jeugdfanfare (samensteller: André Dewilde).
vorm: één stuk
periode:1978-1988

d

Collageboek (deel 2) met uitnodigingen, verslagen en krantenknipsels over de jeugdfanfare Jorko,
uitgegeven ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan (samensteller: André Dewilde).
vorm: één stuk
periode:1989-1999

e

Bundel bescheiden i.v.m. optredens, nieuwjaarsconcerten en uitnodigingen van de jeugdfanfare Jorko.
vorm: pak
periode:1979-2020
opmerking : met documenten over de organisatie door Jorko van ‘Wijn & smaak, beurs voor fijnproevers;
Amuze’.

f

L. Desimpel, Jorko 1978-2008 – 30 jaar jong en A. Dewilde, Jorko Jeugdensemble – deel III : 2000-2009
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(collageboek van het 30-jarig bestaan van Jorko).
vorm: 2 brochures + CD-R
periode: 2000-2009
g

Uitnodigingen tot de leerlingenauditie van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord “Adriaan
Willaert”, filiaal Koekelare.
vorm: 3 stukken
periode: 2003-2005

h

Uitnodiging voor een concert en een ledenlijst van het Koekelaars Kamerkoor.
vorm: 2 stukken
periode: 1989-1993

i

Liederen over lotelingen en soldaten met notatie door kanunnik J. Gesquiere.
vorm: 7 stukken
periode: 1909-1960

j

Lied ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van de Bolhoedenfanfare (met krantenknipsels).
vorm: 1 stuk
periode: 1951-1961
opmerking: met ingelijste herdenkingstegel : 10-jarig jubileum 1951-1961.

k

E. Jacques-Dalcroze, De Dwergjes,( kinderlied met notatie).
vorm : 1 stuk
periode : ?
opmerking : gebruikt door onderwijzer R. Devisscher

l

Oude nieuwjaarsliederen en een spotlied uit de periode van de Eerste Wereldoorlog (Benjamin Dewilde);
toelichting over het Driekoningen- of Sterzingen.
vorm: 2 stukken
periode: 1914(?)-1960(?)

m Documenten van de folkloristische groep ‘De Toreadors’ (Orde van de Stier): overeenkomst met en
dankbrief aan de organisatoren van de Sint-Maartensmarkt, uitnodigingen voor 10-jarig bestaan en uitstap.
vorm: 4 stukken
periode: 1969-1990
opmerking : met herdenkingstegel O. V. D. Stier Koekelare.
n

Collageboek (deel 4) met uitnodigingen, verslagen en krantenknipsels over de jeugsfanfare Jorko,
uitgegeven ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan (samensteller: André Dewilde).
vorm: één stuk
periode: 2010-2018

10/

a

Collectie uitnodigingen, programma’s, krantenknipsels en foto’s Jeugd en Muziek – Koekelare.
vorm: 4 fotoalbums
periode: 1974-1976

11/

a

Collectie uitnodigingen, programma’s, krantenknipsels en foto’s Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare.
vorm: 4 fotoalbums
periode: 1976-1977

12/

a

Collectie uitnodigingen, programma’s, krantenknipsels en foto’s Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare.
vorm: 3 fotoalbums
periode: 1977-1978

13/

a

Dossier over de werking van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare (briefwisseling met de nationale
federatie, de provinciale animator, Sabam, de gecontracteerde ensembles en artiesten, statuten,
uitnodigingen; verslagen van opvoeringen en bestuursvergaderingen); met verslagen, reglementen, balans
en begroting van de nationale federatie.
vorm: pak
periode: 1973-1974
opmerking: zie ook affichen- en fotocollectie.

b

Dossier over de werking van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare (briefwisseling met de nationale
federatie, de provinciale animator, Sabam, de gecontracteerde ensembles en artiesten, wijziging van de
statuten, uitnodigingen, verslagen van opvoeringen en bestuursvergaderingen); met verslagen, balans en
begroting van de nationale federatie en het jeugdcomité.
vorm: pak
periode: 1974-1975

c

Dossier over de werking van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare (briefwisseling met de nationale
federatie, de provinciale animator, de gecontracteerde ensembles en artiesten, uitnodigingen, verslagen van
opvoeringen en bestuursvergaderingen); met verslagen, reglementen, balans en begroting van de federaties
Vlaanderen en België.
vorm: pak
periode: 1974-1976
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14/

15/

d

Dossier over de werking van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare (briefwisseling met de federaties, de
provinciale animator, de gecontracteerde ensembles en artiesten, wijziging statuten i.v.m. nieuwe
bestuurders, uitnodigingen, verslagen van opvoeringen en bestuursvergaderingen); met verslagen, balans en
begroting van de federaties Vlaanderen en België.
vorm: pak
periode: 1976-1977

e

Dossier overde werking van Jeugd en Muziek Koekelare (briefwisseling met de federatie, de provinciale
animator, de gecontracteerde ensembles en artiesten, uitnodigingen, verslagen van opvoeringen, werking en
bestuursvergaderingen); bijgevoegd verslagen, balans en begroting van de federaties Vlaanderen en België.
vorm: pak
periode: 1977-1978

a

Dossier over de werking van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare (briefwisseling met de federatie, de
provinciale animator, de gecontracteerde ensembles en artiesten, wijziging statuten i.v.m. ledenbeheerraad,
uitnodigingen, verslagen van opvoeringen en bestuursvergaderingen); met verslagen, balans en begroting
van de federatie Vlaanderen.
vorm: pak
periode: 1978-1979

b

Dossier over de werking van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare (briefwisseling met de federatie, de
provinciale animator, de gecontracteerde ensembles en artiesten, uitnodigingen, verslagen van opvoeringen
en bestuursvergaderingen); met verslagen, balans en begroting van de federaties Vlaanderen en België.
vorm: pak
periode: 1979-1980

c

Dossier over de werking van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare (briefwisseling met de federatie, de
provinciale animator, de gecontracteerde ensembles en artiesten, uitnodigingen, verslagen van opvoeringen
en bestuursvergaderingen; balans en begroting); met verslagen, balans en begroting van de federatie
Vlaanderen, brochure Jeugd en Muziek 1940-1980.
vorm: pak
periode: 1980-1981

d

Dossier over de werking van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare (briefwisseling met de federatie, de
gecontracteerde ensembles en artiesten, uitnodigingen, verslagen van opvoeringen en
bestuursvergaderingen; balans); met verslagen, balans en begroting van de federatie Vlaanderen.
vorm: pak
periode: 1981-1982

e

Dossier over de werking van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare (briefwisseling met de federatie, de
gecontracteerde ensembles en artiesten, uitnodigingen, verslagen van opvoeringen en
bestuursvergaderingen; balans en begroting); met verslagen, balans en begroting van de federatie
Vlaanderen.
vorm: pak
periode: 1982-1983

f

Dossier over de werking van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare (briefwisseling met de federatie, de
gecontracteerde ensembles en artiesten, uitnodigingen, verslagen van opvoeringen en
bestuursvergaderingen; balans en begroting); met verslagen, balans en begroting van de federatie
Vlaanderen.
vorm: pak
periode: 1983-1984

a

Dossier over de werking van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare (briefwisseling met de federatie, de
gecontracteerde ensembles en artiesten, uitnodigingen, verslagen van opvoeringen en
bestuursvergaderingen; balans en begroting); bijgevoegd verslagen, balans en begroting van de federatie
Vlaanderen.
vorm: pak
periode: 1984-1985

b

Dossier over de werking van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare (briefwisseling met de federatie, de
gecontracteerde ensembles en artiesten, uitnodigingen, verslagen van opvoeringen en
bestuursvergaderingen; balans en begroting); met verslagen, balans en begroting van de federatie
Vlaanderen.
vorm: pak
periode: 1985-1986

c

Dossier over de werking van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare (briefwisseling met de federatie, de
gecontracteerde ensembles en artiesten, uitnodigingen, verslagen van opvoeringen en
bestuursvergaderingen; balans en begroting); met verslagen, balans en begroting van de federatie
Vlaanderen.
vorm: pak
periode: 1986-1987
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16/

17/

d

Dossier over de werking van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare (briefwisseling met de federatie, de
gecontracteerde ensembles en artiesten, uitnodigingen, verslagen van opvoeringen en
bestuursvergaderingen; balans en begroting); met verslagen, balans en begroting van de federatie
Vlaanderen.
vorm: pak
periode: 1987-1988

e

Dossier over de werking van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare (briefwisseling met de federatie, de
gecontracteerde ensembles en artiesten, uitnodigingen, verslagen van opvoeringen en
bestuursvergaderingen; balans en begroting); met verslagen, balans en begroting van de federatie
Vlaanderen.
vorm: pak
periode: 1988-1989

f

Dossier over de werking van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare (briefwisseling met de federatie, de
gecontracteerde ensembles en artiesten, uitnodigingen, ledenlijst, verslagen van werking en
bestuursvergadering; balans en begroting); met werkingsverslagen van de federatie.
vorm: pak
periode: 1989-1990

a

Dossier over de werking van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare (briefwisseling met de federatie, de
gecontracteerde ensembles en artiesten, uitnodigingen, verslagen van werking en bestuursvergaderingen;
balans en begroting); met werkingsverslagen van de federatie.
vorm: pak
periode: 1990-1991

b

Dossier over de werking van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare (briefwisseling met de federatie, de
gecontracteerde ensembles en artiesten, uitnodigingen, verslagen van werking en bestuursvergadering;
balans en begroting); met werkingsverslagen van de federatie.
vorm: pak
periode: 1991-1992

c

Dossier over de werking van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare (briefwisseling met de federatie, de
gecontracteerde ensembles en artiesten, uitnodigingen, verslagen van bestuursvergadering); met
werkingsverslagen van de federatie.
vorm: pak
periode: 1992-1993

d

Dossier over de werking van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare (briefwisseling met de federatie,
ledenlijst, uitnodigingen); met werkingsverslag van de federatie.
vorm: map
periode: 1993-1994

e

Ontbindingsdossier van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare.
vorm: map
periode: 1996-1997

f

Bundel rekeningen en belastingsbrieven van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare.
vorm: pak
periode: 1973-1979

g

Bundel rekeningen en belastingsbrieven van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare.
vorm: pak
periode: 1980-1986

a

Rekeningen en belastingsbrieven van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare.
vorm: pak
periode: 1987-1989

b

Bundel rekeningen en belastingsbrieven van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare.
vorm: pak
periode: 1990-1996

c

Kasboeken en spaarboekjes (Generele Bankmaatschappij, CODEP Spaarbank, ASSUBEL Spaarbank, BBL)
van Jeugd en Muziek, afdeling Koekelare.
vorm: 4 schriften en bankuittreksels
periode: 1978-1997

d

Lijst met ingeschreven leerlingen aan het Muziekconservatorium Roeselare “Adriaan Willaert, filiaal
Koekelare.
vorm: map
periode: 1958
opmerking: zie ook Beeldbank en krantenknipsels; publicatie J. Heus, Gedenkschrift, Koekelare, 2008; zie
ook 20A-01K/19-21.
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18/

e

Bundel documenten van ballet Arlequino (organisatie van het ‘Vrouwencomité RMS Koekelare’)
vorm: map
periode: 1986-2005
opmerking: zie ook affichen- en Beeldbank.

f

Bundel documenten (programma’s, uitnodigingen, lijst met 88 geannoteerde medailles) van de fanfare St.Cecilia Bovekerke.
vorm: 7 stukken
periode: 1924-2007
opmerking: afbeelding van de medailles op de Beeldbank

g

Rede uitgesproken bij de begrafenis van de heer Hector Roels (overleden in Bovekerke op 24/11/1939) door
S. Migneau namens de fanfare Sint-Cecilia Bovekerke.
vorm : 1 stuk
periode: 1939
opmerking : kopie

h

Collectie muziekboeken met kinder- en jeugdliederen (E. Jacques-Dalcroze, Chansons populaires romandes
2e série, Parijs, 1904. H. De Genst, J. Ficher, W. Gyssels, Volks- en rondedansen, Brussel, s.d.; E.
Hullebroeck, De notenleer door het lied. Progressief handboek, Gent, 19122; L. Hiel, Zing mee. Een keuze
van 500 Vlaamse folkloristische liederen, delen 3 en 4, Brussel, 1940; G. Prop, Jonge lente. Tien nieuwe
liederen voor de jeugd, Antwerpen, s.d.; H. Van Kalken, B. Lagye, Vogelenzang. Bloemlezing van eentwee- en driestemmige kinderliederen. Eerste en tweede reeks, Brussel, s.d.; Hart en geest van Vlaanderen.
24 volksche liederen, Antwerpen, 1942; muziekschrift eigenhandig ingevuld met Vlaamse en Belgische
liederen; E. Hullebroeck, De 20 populairste liederen, Brussel, s.d.; J. Jongen, La légende de saint NicolasSinterklaas, Brussel, 1937; 14 bekende Sint-Nicolasliederen, Amsterdam, s.d.; E. Hullebroeck, Vóór ’t
kantkussen en Van ’t kosterken; E. Hullebroeck, De 20 populairste liederen; Wij zingen ’n nieuw lied,
Antwerpen, 1936 (KSA) (inliggend diverse liederteksten o.a. Twaalf stielen, dertien ongelukken !!).
vorm: pak
periode: 1904-1942

i

Liederteksten: “Vrienden staat op de clairon, die zal gaan blazen” (Wij zijn van de klas…); Klaslied (G.
Van Belle); reeks liederen van VKAJ o.m. Leve ons Cecile (echtgenote van T. Dereeper); “Eens komt de
koning terug” ( Leopold III).
vorm: 4 bladen
periode: ca. 1950
opmerking: gift Jan Dereeper

a

Uitnodiging tot het 'Muziekfestijn', ingericht door fanfare Sint-Cecilia Bovekerke, fanfare Sint-Joris
Koekelare, Muziekschool, Orffinstrumentarium RMS, VVKO-Zonnestraal.
vorm: 1 stuk
periode: 1969(?)

b

“Uit het boek van Maria Vanthuyne” , randbemerkingen door Raf Seys over de activiteiten van de fanfare
Sint-Cecilia Boverkerke.
vorm : 4 stukken
periode : 1923 – 1974

c

Bundel programma’s van concerten uitgevoerd door het Koekelaars Kamerkoor en van de officiële
inspeling van het nieuwe orgel in de St.-Martinuskerk.
vorm: pak
periode: 1986-1996
opmerking: vanaf 1991 Koekelaars Gemengd Koor; zie ook collectie affiches en Beeldbank; publicatie: J.
Heus, JBS 2007.

d

Eucharistievieringen opgeluisterd door het Koekelaars Kamerkoor t.g.v. een gouden huwelijksjubileum en
twee huwelijken.
vorm: 3 stukken
periode: 1986-1991

e

Kasboek, spaarrekening en lopende rekening (CERA) van het Koekelaars Kamerkoor.
vorm: 1 schrift en bankuittreksels
periode: 1985-1995

f

Bundel documenten betreffende de werking van het Koekelaars Kamerkoor: inkomsten en uitgaven,
ledenlijsten, verslagen van vergaderingen, organisatie en sponsoring van de concerten.
vorm: pak
periode: 1985-1989

g

Bundel documenten betreffende de werking van het Koekelaars Kamerkoor: inkomsten en uitgaven,
ledenlijsten, verslagen van de vergaderingen, organisatie en sponsoring van de concerten.
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vorm: pak

19/

20/

21/

periode: 1990-1996

h

Rekeningen van het Koekelaars Kamerkoor.
vorm: 2 bundels
periode: 1989-1995

i

Verslagen van bestuurvergaderingen, uitnodigingen en verwittigingen aan koorleden, repetitieschema’s,
richtlijnen voor de partituurmap van het Koekelaars Kamerkoor / Koekelaars Gemengd koor.
vorm: map
periode: 1987-1997
opmerking: van1993 tot 1997 één document.

j

Bundel partituren van repertoriumliederen van het Koekelaars Kamerkoor.
vorm : map
periode : 1987-1997

a

Bundel Stedelijke Muziekacademie Adriaen Willaert. Wedstrijden/Examenboek(je).
vorm: brochures
periode: 1967-1990

b

Bundel Stedelijke Academie Muziek en Woord (SAMW), Adriaen Willaert Roeselare. Palmares.
vorm: brochures
periode: 1970-1989

c

Lijst met geslaagde leerlingen voor de examens van SAMW, filiaal Koekelare.
vorm: 1 stuk
periode: 1987-1988

a

Lijst leerlingen en hun cursussen SAMW, filiaal Koekelare.
vorm: map
periode: 1990-1991

b

Lijst leerlingen en hun cursussen SAMW, filiaal Koekelare.
vorm: geringd boek
periode: 1991-1992

c

Lijst leerlingen en hun cursussen SAMW, filiaal Koekelare.
vorm: gelijmd boek
periode: 1993-1994

d

Lijst leerlingen en hun cursussen SAMW, filiaal Koekelare.
vorm: gelijmd boek
periode: 1994-1995

e

Lijst leerlingen en hun cursussen SAMW, filiaal Koekelare.
vorm: gelijmd boek
periode: 1995-1996

f

Lijst leerlingen en hun cursussen SAMW, filiaal Koekelare.
vorm: gelijmd boek
periode: 1996-1997
opmerking: met brochure A. Dewilde, Stedelijke Academie voor muziek en woord Adriaen Willaert,
Roeselare, filiaal Koekelare, schooljaar 1996-1997.

g

Lijst leerlingen en hun cursussen SAMW, filiaal Koekelare.
vorm: gelijmd boek
periode: 1997-1998

a

Bundel inschrijvingsfiches leerlingen SAMW, filiaal Koekelare.
vorm: fiches
periode: 1966-1980
opmerking: de jaargangen zijn onvolledig.

b

Bundel inschrijvingsfiches leerlingen SAMW, filiaal Koekelare.
vorm: map
periode: 1989-1990

c

Bundel inschrijvingsfiches leerlingen SAMW, filiaal Koekelare.
vorm: map
periode: 1990-1991

d

Bundel inschrijvingsfiches leerlingen SAMW, filiaal Koekelare.
vorm: map
periode: 1991-1992

e

Lijst leerlingen SAMW, filiaal Koekelare en hun cursussen.
vorm: ingebonden boek
periode 1996-1997
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22/

a

Inschrijvingslijst SAMW, filiaal Koekelare.
vorm: geringd boek
periode: 1995-1996

b

Inschrijvingslijst SAMW, filiaal Koekelare.
vorm: geringd boek
periode: 1996-1997

c

Inschrijvingslijst SAMW, filiaal Koekelare.
vorm: geringd boek
periode: 1997-1998

d

Lessenrooster SAMW, filiaal Koekelare.
vorm: geniete brochures

e

Lijst van leerlingen en hun cursussen SAMW, filiaal Koekelare.
vorm: geringde brochure
periode: 1998-1995

f

Inschrijvingen (kasboek) SAMW, filiaal Koekelare.
vorm: geringde brochure
periode: 1999-2000

g

Aanvulling op 22f
vorm: geringde brochure

Lijst van leerlingen en hun cursussen SAMW, filiaal Koekelare.
vorm: geringde brochure
periode: 2001-2002

i

Lijst van leerlingen en hun cursussen SAMW, filiaal Koekelare.
vorm: geringde brochure
periode: 2002-2003

j

Bundel documenten SAMW, filiaal Koekel (verslagen, briefwisseling, lesroosters, gebouwenenquête,
uitnodigingen, omzendbrief over afwezigheid door ziekte).
vorm: map
periode: 1999-2000

k

Bundel documenten SAMW, filiaal Koekelare (lesroosters, uitnodigingen, examenregeling, auditie).
vorm: map
periode: 2000-2001

l

Bundel documenten betreffende André Dewilde, studiemeester-opvoeder aan SAMW, filiaal Koekelare.
vorm: map
periode: 1992-2005

n

Programmabrochure SAMW.
vorm: gelijmd boek

periode: 2000-2001

periode: 2001-2002

o

Uitnodiging en programma tot de viering van 50 jaar muziekacademie in Koekelare.
vorm: 2 stukken
periode: 2008

a

Programmabrochure SAMW.
vorm: gelijmd boek

periode: 2002-2003

Programmabrochure SAMW.
vorm: gelijmd boek

periode: 2004-2005

Puntenboek SAMW.
vorm: gelijmd boek

periode: 2000-2001

Puntenboek SAMW.
vorm: gelijmd boek

periode: 2001-2002

b

24/

periode: 1999-2000

h

m Programmabrochure SAMW.
vorm: gebonden boek

23/

periode: 1971-1986

a

b

c

d

Puntenboek SAMW.
vorm: gelijmd boek
.
Puntenboek SAMW.

periode: 2002-2003
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vorm: gelijmd boek
25/

periode: 2004-2005

a

Bundel verslagen van de Sint-Jorisfanfare door secretaris Maurits Vanhegen.
vorm: pak
periode: 1945-1955
opmerking: kopie

b

Historiek van het Turnmuziek (anoniem).
vorm: map
opmerking: kopie

periode: 1909-1923

c

Bundel documenten betreffende Michel Decroos o.a. partituren van ‘Mijn Moederke’, ‘Waterplassen’,
‘Vader Eend’, ‘Mussenkrakeel’, ‘Lentemorgen in Veurne-Ambacht’.
vorm: map
periode: ?
opmerking: publicatie JBS 2007, p. 167.

d

Manuscript Koekelare, daar zit muziek in…, JBS 2007 .
vorm: map
periode: 2007

e

Fanfares en ander feestgedreun, met diverse krantenartikels over de Bolhoedenfanfare.
vorm: map
periode: 1956-1993
opmerking : kopie

f

Krantenknipsels over Yvette Proot, Tamara Debeuckelaere, Roosje Dries, Gino Di Lukaz (+ folder
Animatie-Team en programma-aanbod ).
vorm: map
periode: 1961-1995

g

Krantenknipsels en liedjesteksten van Johan Catteeuw en het Westvlams Gemiengeld Vintekoor. Bronzen
stekker 1999;
vorm: map
periode: 1994
opmerking: zie ook collectie cd’s en stick:

h

Krantenknipsels over Monique Monsara, Demsey and Dover, Lester & Denwood, Will Anra, duo
Chrisdoline.
vorm: map
periode: 1974-2007

i

Krantenknipsels : Drummerke Drum, Dries Pollentier, Freddy Plaetevoet, diverse muziekbands en
rockoptredens, Ledaine P., G Logghe, kerkorgel.
vorm: map
periode: 1986-2007

j

Krantenknipsels : Steen Etienne, Steen Noël, Black Boys, Rainbows, Paul Lansens, diverse solisten.
vorm: map
periode: 1963-1996

k

Dossier Bolhoedenfanfare: 91 genummerde stukken (gelegenheidsdrukwerk, briefwisseling, affiches,
krantenknipsels, overlijdensberichten, verzekeringspolissen, vlaginhuldiging en
sympathiebetuiging van het gemeentebestuur Koekelare).
vorm : map
periode: 1955-1965

l

Verslagboek bestuur Bolhoedenfanfare opgemaakt door R. Van Cleemput
vorm : ringschrift
periode: 1955-1995

m Krantenknipsels : toondichter Remi Ghesquière in Brugge overleden.
vorm : 2 stukken
periode : 1964
26/

a

Bundel documenten van SAMW, filiaal Koekelare (lijsten met leerlingen en hun uitslagen).
vorm: pak
periode:1958-1990

b

Verslagen van bijeenkomsten van studiemeesters-opvoeders SAMW, filiaal Koekelare.
vorm: map
periode: 1988

c

Bundel documenten SAMW, filiaal Koekelare (briefwisseling).
vorm: map
periode: 1991-1992
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d

Bundel documenten SAMW, filiaal Koekelare (lesroosters, lijsten van leerlingen, briefwisseling,
individuele fiches, afspraakkalender, leerlingenauditie).
vorm: pak
periode: 1992-1993

e

Bundel documenten SAMW, filiaal Koekelare (lesrooster, briefwisseling, afspraakkalender, adreslijst
leerkrachten, leerlingenlijsten, klasaudities).
vorm: map
periode: 1993-1994

f

Bundel documenten SAMW, filiaal Koekelare (lesrooster, briefwisseling, leerlingenlijsten, uitslagen).
vorm: map
periode: 1994-1995

g

Bundel documenten SAMW, filiaal Koekelare (lesrooster, briefwisseling, verslag Adviserend Orgaan,
examenregeling, uitslagen).
vorm: map
periode: 1995-1996

h

Bundel documenten SAMW, filiaal Koekelare (lesrooster, verslag Adviserend Orgaan, examenregeling,
leerlingenauditie).
vorm: map
periode: 1996-1997

i

Bundel documenten SAMW, filiaal Koekelare (afspraken, uitslagen, lesrooster, klasaudities,
tekenwedstrijd, Eigenwijze Zon, examenregeling, briefwisseling).
vorm: map
periode: 1997-1998

j

Bundel documenten SAMW, filiaal Koekelare (lesrooster, leerlingenlijsten, briefwisseling,
leerlingenauditie, lijst met evolutie leerlingen in de SAMW-filialen).
vorm: map
periode: 1998-1999

k

Bundel documenten SAMW, filiaal Koekelare (offertes muziekinstrumenten, rekeningen, leerlingenauditie).
vorm: map
periode: 1998-2008

l

SAMW, afdeling Koekelare : folders Klasconcert Piano, Nieuwe locatie – Sint-Jorisplein Koekelare, Pianisten vieren thuis, Kerstconcert, Inschrijvingen en Infoboek.
vorm : 7 stukken
periode : 2009 - 2013

m Infoflyer 2018-2019: STAP Koekelare (Stedelijke academie voor podiumkunsten – Adriaan Willaert).
vorm: 1 stuk
periode: 2018-2019
n

o

27/

a

Uitnodiging van Ceciliavrienden Koekelare naar de opening van het muziekmuseum “De Harmonie” op de
site Lange Max in Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 2009
Liedboek: Vlaenderen, dijn recht is out, Antwerpen, 1939,V.N.Z, gelegenheidsuitgave voor 7e Vlaams
Nationaal Zangfeest te brugge op 23/07/1939.
Collectie volksgezangen (zie ook 17B-01K/ 1a-e)

David Dewijze: Marinella, Ik zal daar zijn, Liefde in de haven,
Regendroppen, Het weenende kind, Zing nog eenmaal voor mij, Dat zijn de meisjes met de roode
lippen, Het stervende kind, Guitare; Mijn lief is meid van den buiten; ’t Is nacht; Als ik weet
dat gij van mij houdt; Kluchtlied; ‘k Zou ’t zelf willen zijn; Van waar komt al dat geld; ’t Heeft
ne kop gelijk ne kater – V3; Onschuldige Verdachte; Fuhrerlied; Onze Bankbriefjes; Hij stierf
den marteldood, in ’t kamp van Buchenwald; Op den dag van mijn trouw!; Men mag je niet
beroemen; Mijn lief is een Tommy; De vijand is gaan vliegen; Mijn Krijgsgevangenlied.
Achille Coppenolle: De ronde van Frankrijk 1935, De
barometer, Vrijen is zo dom, Amusez-vous, Geef ons het geluk nog eens weer, Wanneer krijgt de
vrouw heur verstand? Afschuwelijk bloedbad van een zinneloos geworden vader te Lichtervelde
(gemeentesecretaris vermoordt zijne vrouw en zijne vier kinderen met eene bijl); Sur le plancher
des vaches; Het geheimzinnig Drama in een auto, op den Ghistelschen Steenweg te Oostende
(moordpoging en zelfmoord); Schrikkelijk auto-ongeluk te Moere, Ongelukken en tegenslagen,
Waar is den tijd naartoe?, Den blauwen duiver, Ik zie mijn vrouwken toch zoo geerne, Breng
eens een zonnetje onder de menschen, De portier van den hemel, Aan de overzijde der wolken,
De gruwelijke moord te Veldegem, De vreeselijke luchtvaartramp te Steene bij Oostende (11
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doden), De laffellijke sluipmoord te Vlamertinghe (man uit Poperinge dood geslagen), Moeder
Siska; Waar is den tijd naartoe ?; Gruwelijk drama te Avelgem; Afschuwelijke moord te
Houtem bij Veurne (op het gehucht gehucht Elzentap); Is klappen goed.. Zwijgen is beter; Ik
zoek een Vrouwe; De laffe moord te Cachtem (man schiet zijn vrouw dood met een
jachtgeweer); Hé Kamielken let goed op uw wijf; Het lijk aan stukken gesneden (lijk van
Rekkem); Het nieuw lied aan onze broeders van den Yser; Eeuwig aandenken aan onze
broeders van den Yser; Een meid van ’t jaar 1800, 1900, 2000; De Borstels; De mislukte slag
van de ronde van Frankrijk 1937; Aan de overzijde der wolken; Kom aan mijn hart, Marietje;
Het Goed en het Kwaad van Man en Vrouw; De laffe moord te Couckelaere (een kind van
zeven jaar laffelijk om ’t leven gebracht – 1929); Zing nog éénmaal voor mij; Het huisje bij den
Toren; Het stervende kind; Onze Broeders aan den Yzer niet meer te vinden; Twee Wegen op
Straat; Eeuwig Aandenken aan onze Broeders van den Yser; Waarom nu nog trouwen ?;
Silveer Maes (overwinnaar der Ronde van Frankrijk – de zegepraal van onze Vlaamsche
Coureurs); Speelt het Hoempa-Orkest in het straatje; Venez avec moi!; Ramona; Trien! Trien!
Trien! wil mij toch liefde bien; Gij!; Schuif wat op, ge trekt mijn deksel af; Un Violon dans la
Nuit; Tout va très bien madame la Marquise; Alles gaat goed Mevrouw de Markiezinne; Ik
zoek ’n Meisje; Le plus beau Tango du monde; Schrikkelijk drama te Merckem (eene vrouw
schiet haren man dood); Wij moeten al naar het Pierenland; Hilda, de losbandige; Dat zijn de
Werkers van ons land; De Serveuzen en Garçons de Café; Het laatste Oordeel; Ach Liza;
Nevens mijn deur houden ze Kiekens; Ik was er geeren bij; Mijn harmonica; Dubbele Moord
op een Schip (aan de Moerbrugge te Oostcamp); De Schrikkelijke Luchtvaartramp (tusschen
Eessen en Woumen bij Dixmude); Het gelukkig paar; O die vrouwen; Uitspraak van het Vonnis
(der bandietenbende Van Hoe – Verstuyft); In Droom op Wacht; Waar gaat ons geld naartoe;
Het Erfdeel van Nonkel Toone; De Verleider; De knappe jongen; Levenslang; Het fransch
leeren; Rosa, waar zijt gij !; Den verdwenen Boschwachter van Beernem; Rosa la Gitana; De
vreeselijke Ramp aan de barakken te Meenen (eene vrouw ’t hoofd verpletterd door den tram);
Vreeselijke Moord te Nieuwpoort; Schrikkelijk Jachtdrama te Keyem; De Gruwelen van den
Oorlog in Oost-Afrika; ‘k Zou toch zoo geeren ne keer veranderen van Bedrijf, van Wijf en
Verblijf; Eene tweede Moeder; Avec les Pompiers; Met de Pompiers; Le Chaland qui passe;
Vous ! Qu’avez-vous fait de mon amour ?; De kleine Blinde; Ik zie mijn Vrouwken toch zoo
geeren !; Kom aan mijn hart, Marietje ?
Lionel Bauwens alias Tamboer :De verdwenen
Boschwachter, De gruwelijke sluipmoord op een knaapje te Couckelaere, De Lambeth Zwans,
Neem mij met je mee matroosje, Ik wacht naar u, Ik dans nu met jou door de hemelpoort heen, In
je oogen staat geschreven, Ik heb een huisje met een tuintje gehuurd, Ho mama Ho mama, Het
afgekeurd oorlogsmonument, ’t Is van je buren dat je ’t hebben moet, Het lied van de straat,
Waarom wou jij van mij noch van mijn liefde niet weten? Neem het niet zo nauw in’t leven,
Waarom ben ik jou nu al twee weken trouw, Werkende handen, Moeders droom, Als gij te vroeg
aan de liefde begint, Horsey Horsey de peerdendans, Trouwen is trouwen en vrouwen zijn
vrouwen, Zing een vrolijk liedje als je opstaat; Iedereen mag mij betrouwen, ik heb de volmacht
gekregen van mijn vrouwe; Wie durft er nu nog stoefen op zijn wijf? Wijs mij de weg naar
mijne moeder; Al de Menschen krijgen de plage van te klagen; Het ziekelijke Kind van den
Werklooze; O ! die Krisis; Rare Sies ! Is van alles Vies; ’t Verschil der menschen of elk zijne
zaligheid, Trien Trien Trien wilt mij toch liefde biên, De Nieuwe Theorie van den Troep,
Boereliefde Heereliefde Soldatenliefde; Dat ging rap, dat ging snel, dat ging zeere en dat ging
wel; Waarom heeft mijne Moeder verdriet; Moeders spreekwoord (’t is te laat, ’t zit er in, en
krijgt het er nog uit); De groote prijsvlucht uit Arras; Een Liefdebrief van over de Zee; De
verliefde stamelaar, De mislukte boerderij, ‘t Mislukt huwelijk, De fabrieksmeisjes, Wij zijn van
de klas; De frontsoldaat; Het liefdelieken van Annemieke; Link! Leep! De wereld gaat om zeep;
Liederen over de Zaak van Beernem (Hoste, De laffe moord op Hector De Zutter, Vergeet mijn
zoon toch niet, Waarom moest Hector De Zutter sterven, Eene moederklacht op ’t graf van haar
zoon, Het Licht schijnt door de Duisternis, De betichten zullen geoordeeld worden, Wanneer zal
het Uur der Gerechtigheid slaan ! Voor het Assisenhof van Antwerpen, De Uitspraak van het
Gerecht); De verborgenheden van Beernem (de slachtoffers De Zutter en Dierickx); Mijn
vaderland mijne pays; Waar gaat de Wereld naar toe; Vier bandieten neergeschoten (in WestVlaanderen); Herinnering aan den Yzer; De korte Rokskens; Strijdlied der Vlaamsche
duivenliefhebbers.
Marie Bauwens-De drij Tamboers : Een meid van ’t jaar
1800-1900-2000; De pronostiek van den Tour de France; ’t Komeerestraatje van …; De grote
manœuvers van Konterket; Het zwerversleven van het straat-orkest; De drij verschillende
vuilbakken.
Louis Dewinne en Albert Van Moerkerke: Twee oogen zo
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blauw; Het plekje bij de molen; ’t Is den eerste keer; Help steeds de arme menschen; Het meisje
met de blauwe hoed; Het plekje bij de kazerne.
Conradus Clinguis : Den dans (orig. 1550; gedrukte uitgave
1748 – opmerking : kopie).
Leon Vanderplancke : Toe gên, hulder haaraf; Keizers
Droom;
’t Keizerke; De weduwe en de wees.
Giorgio-Mento : De Kus in de vier Jaargetijden; Waar ben je
van nacht geweest ?
Jean Nolf : Het Liefdedrama te Peteghem bij Deinze; Zij
zagen elkander niet; De Bokseres; Door de liefde omkomen; De zieke jongeling; Betrouw de
jonkmans niet; Gescheiden; Naar Amerika; Eeuwig te Samen; In ’t drooge.
Emiel Debruyne : Bertha, de schoonste der vrouwen; Triemen
is de mode van den dag; Het Zotte Gustje; Ach ziet wat de liefde toch doet met een jong meisje;
De kunste om te vrijen; De verlaten minnaar.
R. Dewulf : Gilbert Dupond, de held van Jonkershove; Wreede
ramp op zee; Een moeder weent op ’t graf van haar zoon; Hitler hangt in ’t strop; Het
martelschap in Duitschland; De droevige smart eener Moeder; De wreede oorlogsjaren; Het
Matrozenleven; Maria en Alfons; Leve onze Redders; Moeder’s Weelde; De Ware Liefde.
Victor Bekaert: Madelon is getrouwd; Pif ! poef ! paf !
Bandieterij en dubbele moord te Boeschepe; De valsche liefde; Den bedrogen zeepbaron;
Hulde aan Wilson; De gestoorde Bruiloftfeest.
Beullens : Den Martelaar van ’t Huwelijk; De nieuwe Mode
Mistinguet; Wat een Moeder lijden kan; De Ronde van Frankerijk (Lucien Buysse); Marquitta;
Den Verloren Zoon of den Strijd in den Maroko.
A. Van Peteghem : Ik bemin u; Geef mij uw hartje weer;
Soske heeft haar kans verzeten; Drama der Jaloezie; Droevige gevolgen der dronkenschap;
Melanie heeft mij gefopt.
Emiel Weyne : Den lustigen slijper; Vader en zoon
gesneuveld; Elza de Ongelukkige; Arme blinde; Pier den bult; De lieve zomer.
Duo Margot : De schipbreuk; Voor ’t eerst in de stad.
Edmond Van Tuyckom : Onder de lantaarn.
Alberic Cattebeke : Van alles wat; Mijn hart is voor hem
alleen; Ik wenschte da’k een meisje was; Hij stond 4 maal om te trouwen; Op het graf van zijn
moeder; Hebt gij haar soms niet gezien; Eene meid met oogen blauw; Klaasavond; Wie durft
er zijn haar nog laten staan; ’t Zal in ’t jaar 36 nog wat anders zijn; Dat ik geen wijf moest h’en;
‘k Zou toch zoo geeren ne keer veranderen van Wijf en Verblijf; Waar gaat dat geld naartoe;
Pier zijnen Zondag; Een hartelooze stiefmoeder.
Frans Jacobs : Het geheimzinnig drama van Beernem; Het
vervolg van de misdaad te Beernem; Het assisenhof van Antwerpen.
Charles Wynthein
Gelegenheidslied voor huwelijk op 12 juli 1899 van zijn nicht Leonie Depuydt met brouwer
Camile Blanckaert uit Beerst op
Onbepaalde zangers :
Bloedige drama te St-Niklaas; De Hartelooze Moeder; Een Weduwe in Italië; De blinde
Soldaat; Op mijn kloefen; Mijn Sidonie; Kus me nog eens; Sint-Niklaas schenk mij mijn vader
weder; Het Onbekende Oorlogsgraf; Jantje aan de telefoon; Mijn Moeder was een Wenerin;
April in Portugal; Over vijf en twintig jaar; In ’n cafetaria van Milano; Alleen door Jou; Als jij
van me houdt; Te jong; Naar de Speeltuin; Moeder; Mamatschi; Heb jij mij vergeten; Nog
Eenmaal; O, was ik maar …; Kom weer naar huis; Het Veerhuis; Because of You; Twee
blauwe oogen; Heimat… uwe sterren; De Koekoek; Een Jager uit Kurpfalz; Wandelliedje;
Morgen gaat het beter; Breng eens een zonnetje; Afscheidslied; Regendroppen; Heidewitska;
Witte rozen; Vervolg op Witte Rozen; Moeder; Ik zoek een meisje; Volkspotpourri; De
schlager van de Remblers; De geheimzinnige moord van Beernem; De Misdaad; Ik zoek een
meisje; Heidewitzka; Ik ben Vader Nep-nep-nep-neptunus; ’t Is voor den bakker; … de
deserteur; De wraak van een arm Weeskind; Zij heeft haar … Maraintjesliefde; Mijn laatste
vaarwel uit Duitschland : aan mijne Moeder; Martha is mijn liefdebloem; Mijn Angelle kent
haren wereld; Een Hollandsche soldaat verleidt een Belgisch meisje : zij wreekt zich door moord
en zelfmoord; De vrouwen worden den baas van ’t kot; Huldelied ter eere van Julien Delbecque
van Harelbeke; Gustje Carlier is voor ’t plezier; Mis Edith Cavell de martelares; De Manier om
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de Meisjes te Verleiden; Ach schenk mij uw liefde weer; Valsche liefde; Den bloedigen slag
van Steenstraete; zie map Franstalige liederen : T’ Plezier-huis; Het regend op de Baan; Na, U,
ben ik liefdeloos; De galm der Guitare; Wees de mijne maar één maal; Marilou; U hoort myn
Hart; Leert mij Liefdewoorden; De familie Staelens; Jantje aan de telefoon; Gebed van Keizer
Karel.
Franstalige liederen : La guinguette a fermé ses volets; Ne t’ aurai-je qu’une
fois; Aprês toi je n’ aurai plus d’ amour; Tout va très bien Madame la Marquise; Il pleut sur la
route; J’ écoute la Guitare; Coeur de Rose; La valse a Mimile; La Cucaracha; Tango de
Marilou; Je voudrais un joli Bateau; Je suis seul ce soir.
b

Radioliedjes:
Nieuwe uitgave nr. 1 en 2 (Gent): Het plekje bij den Molen; Twee oogen zoo blauw; Het huisje bij de
toren; Speelt het hoempa-orkest in het straatje; Ik ben in Parijs geweest; We gaan de wijde wereld in;
Witte rozen; Aan de muur van’t oude kerkhof; Kom aan mijn hart Marietje; Breng eens een zonnetje
onder de menschen; Het meisje met den blauwen hoed; Verlaten; Ciribiribin; Een spijkertje dwars in m’n
schoen; Regendroppen; Ik zoek een meisje; Heidewitzka;
Stotterliedje; Hup! Hup! Hup!; In een cafe-taria; Hotel “Het zwarte paard”; Treur dan maar niet !; Charel
is zat; Het hondje van de rijken; Ik weet een aardig huisje; ’N bouquetje sim’ple bloemen; ’t Lijkt zoo
gemakkelijk, maar ’t valt heusch niet mee; Liefdeleed; Als de herinnering…; Hoe mijn tante Mietje de
courant leest.
Liederboekje:
J’attendrai; Ieder zoekt een Plaatsje in de Zonneschijn; Je kunt van mij alles, alles krijgen; Het lied van
de straat; Houd onze grenzen in de gaten; Ik zou zoo graag verloven; Op ’n avond in mei heb ik een
meisje gekust; Het staat op haar voorhoofd geschreven…; Hiep hiep hoera voor ’t garnizoen; Zwerven op
Zee; Het verschil van mijn eerste en mijn tweede vrouw; erkende handen; Zet een plaatje op; Wie danst
er mee de Lambeth-Walk; Kermislied; Het lied der
“Lustige Zonnekloppers”; Ik zou zoo graag; Ik hou van Holland.

Zingende jeugd :
Wij durven, wij winnen Heimwee doet ons hart verlangen; Als de zon schijnt door de ruiten; Jong en blij ! Iemand wacht op mij!
Sarie Mareis; Liedeke van minne; Rij maar an… Ossewa…; En nu vaarwel…; Goeden avond; Gertjie;
Het gaat alles voorbij…; Het liedje van den hoed; Moederke alleen; de Bietebouw; De wiegende
mijnwerker; Marietje; Voor ’t eerste wiegje; De Wielewaal; Hola-hi Hola-ho !; Van Pier den
mandenmaker; Aan u alleen! Morgen gaat het beter; de Ooievaar; Na den oorlog…; ’t Is Meie.
Liedjes van het kabaretgezelschap “De twee Michels” uit Torhout:
Voorstelling; Wiegelied; Romanietje; Matrozenliefde; De wereld is een zee; Het Tyroler Prinsesje
(Operette van J. Missinne); Enkele refreintjes uit de Pot-Pourri; Afscheid.
Liederenbundel voor de S.V.V. afdelingen van West-Vlaanderen :
De internationale; Socialistenmarsch; Broeders, verheft u ter vrijheid !; Het lied van Marianne; Kameraden;
vrouwen, rijst op! De opmarsch der vrouwen; Aan de vrouwen; Morgenrood; Aan de strijders; Volkren,
ontwaakt; Strijdlied; O licht van de morgen; Op naar het licht; De gedachten zijn vrij; Eenheid;
Solidariteitsmarsch; De jonge garde; Kameraad; Weg de oorlog.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

Liederenbundels:
Schrift met volksliederen opgetekend door Leontine Dewilde, echtgenote Remi Vandepoele
(1933);
Schrift met volksliederen opgetekend door Germaine Devriendt;
Schoolballetliedjes opgetekend door Julienne Vandepoele (echtgenote R. Devisscher);
Aantal gestencilde liederen voor schoolgebruik;
Gedrukte liederenbundel uitgegeven door S.V.V. – West-Vlaanderen (zie hoger);
Gedrukte liederenbundel uitgegeven door VKAJ (zie hoger bij “Zingende jeugd”);
Gedrukte liederenbundel “Het Vlaamsche lied”, Antwerpen, 1942 (uitgave van “De Dag”) :
keus van meer dan 100 der best gekende Vlaamsche liederen;
Gedrukte liederenbundel “Keus uit de Vlaamse liederenschat”, Gent (uitgave voor de
schooljeugd van het Willemsfonds);
Schrift met marktliederen; met teksten van Lionel Bauwens (Tamboer), Bertino, A. Lingier,
Gezelschap Gerardino, David Dewijze, onbekend (Als d’harmonika ons d’ooren streelt; Aan
de kaai).
Gedrukte liederenbundel “Vlaamsche liederenverzameling” voor de leden van het Kristen
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Vlaamsch Verbond, Afdeeling Ghistel.
k) Gedrukte liederenbundel “Liederenkrans voor het secundair onderwijs” (1960).
l) Gedrukte liederenbundel “Singhet ende weset vro” (1943).
m) Algemeen Nederlands Zangverbond: Open zangstonde volksliedkoncert (Ons Huis
05/02/1970).
vorm: map (a + b)
periode: 1920-1970
Exempla
c Exemplaar van Emiel Hullebroeck, De Notenleer door het lied, (Brussel, 1 deel, derde druk), gebruikt in de
Gemeenteschool van Koekelare door R. Devisscher.
vorm : 1 stuk
periode : 1928-1935
Zanbund
d Zangbundels : Tijl trekt pijpend door schoon Vlaanderland, Borgerhout, s.d.; Dag van het Vlaamse lied, nr.
6, Brussel, s.d.; Liederen (Belgische Boerenbond), 1930; Zingende jeugd in vakantie,(LCM), Gent, s.d.;
Liederavonden voor het volk, Antwerpen, 1912; Zingende Brigands, Westerlo, [1950]; Jeugd moet
zingen, (VKAJ), Brussel, s.d.; Ik ken een lied, (BJB), Leuven, s.d.; collectie losse liederen met en zonder
notatie; Kerstliederen, tekstuitgave, Hilversum, s. d.; Het trio Op de purperen hei, door Armand
Preud’homme gesigneerd liedboek.
vorm : pak
periode : 1912-1950

28/

e

L. Doms, 12 Kempische Volksdansen; “Caritas” Kollege, De Lustige Danser nr. I 12, Oude Volksdansen,
Hasselt, s. d.
vorm : 1 brochure
periode : ?

f

Collectie zangbundels gebruikt door Koekelaarse jeugdbewegingen : Singhet ende weset vro, 1e deel, Gent,
1942; Liederboekje van het Vlaamsch Nationaal Vrouwenverbond (V.N.V.), Brussel, 1933; Ik
ken een Lied, B.J.B., Leuven, ?; Met ons lied in hart en geest naar ons zilvr’en jubelfeest !,
B.J.B., 1927-1952, Roeselare, 1951; Er kwamen, Brugge, ?; W. De Meyer, Het Verleden leeft in
ons, Antwerpen, ?; Met Berten Rodenbach vooraan, Antwerpen, ?; Vlaenderen, dijn recht is out,
Antwerpen, 1938; Zingende Scharen, Antwerpen, ?; Zingende Jeugd, liederbundeltje voor JongKajotters, Brussel, ?; Liederavonden voor het Volk, Antwerpen, 6e druk; Schep vreugde in het
leven!, ?; Een K.W.B.-er zingt …, Brussel, ?; Zingt je mee met Jong-v.k.a..j. ? , Brussel, ?.
vorm : pak
periode : 1933-1942

g

Collectie partituren met Nederlandse liederen van Vlaamse componisten; uitgave Willemsfonds ( reeksen :
21/3, 9; 22/2, 4, 5, 6, 7, 9, 10; 24/10; 26/4; 29/7; 30/1, 2, 4; 32/3; 33/1, 2, 4; 34/6; 35/1, 4, 5;
52/1, 2, 3; 53/1, 2, 3, 4; 54/1, 2, 3, 4; 55/1, 2, 3; 56/1, 2, 3, 4; 57/1, 2, 3; 58/1, 2, 3; 59/1, 2, 3,
4; 60/1, 2, 3, 4).
vorm : pak
periode : 1904-1955

h

Partituur van O mijn dorp ! (Nieuwcappelle bij Dixmuide); tekst en muziek van A. Mervillie
vorm : 1 stuk
periode : 1925

i

Partituren van P. Benoit, Myn moederspraak, (1889); Noordzee ! Marleentje, Aan u Alleen, E.Hullebroeck,
De Wiegende Mijnwerker; E. T. Bailey, De Angelus.
vorm : 1 stuk
periode : 1916
opmerking : met vertaling in het Frans en Engels.

j

Schrift met teksten en composities met kinderliederen, o.m. over de zes wijken van De Mokker.
vorm : 1 stuk
periode : ?

a

Collectie De Kinkhoorn , periodiek uitgegeven door de werkgroep van de Sint-Ceciliafanfare Koekelare.
vorm : 3 stukken
periode : 1982
opmerking : met historiek van de fanfare en van De Toreadors.

b

Bundel documenten betreffende de werking van de Sint-Ceciliafanfare (nieuwjaarsspeech van Marcel
eclercq, statuten van de fanfare, uitnodigingen tot concerten, programma’s, correspondentie, biografieën
van Louis Gasia, Jules Missinne, Emiel Martony, berichten van de Muziekbond Flandria en de
Muziekbond West-Vlaanderen Caecilia).
vorm : pak
periode : 1924-2003
opmerking : zie ook 23E-01K/1f; met programma Tweedaags Concertfeest van de Koninklijke Fanfare
Sint-Cecilia Koekelare in De Gouden Triangel in Koekelare.
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29/

30/

c

Rouwredes voor overledenen: Remi Willems, secretaris-schatbewaarder van het Wielersportcomiteit en van
de Muziek- en Toneelvereniging Sint-Cecilia; Hector Vandepoele, bestuurslid van de Muziek- en
Toneelvereniging Sint-Cecilia.
vorm : 2 stukken
periode : 1953

d

Documenten van de Sint-Ceciliafanfare Koekelare: uitnodiging tot verkiezing van een bestuur,
mededeling over de koers van de nieuwe vereniging van de Vrije Katholieken, baritonpartituur voor de
Huldemars t.g.v. het jubelfeest van de Onderlinge Bijstand en zijn voorzitter Hector Christiaen, verzoek tot
inleveren van de instrumenten bij de proost of de muziekmeester.
vorm : 4 stukken
periode : 1914-1924

e

Piano- en vioolrecital bij mevrouw E. Proot-Vansieleghem (Ichtegemstraat) t.g.v. 40e verjaardag van de
afkondiging van de Rechten van de Mens.
vorm : 1 stuk
periode : 1988

a

Bundel nota’s en facturen van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Bovekerke.
vorm: pak
periode: 1983-1989
opmerking: met briefwisseling over het lidmaatschap Fedekam West-Vlaanderen en het feestprogramma
bij de heropstanding van het korps in 1983.

b

Bundel programma’s van de Westhoek Brass (opvolger van de fanfare Sint-Cecilia) onder de leiding van
Jean Dubuisson.
vorm: 8 stukken
periode: 1988-1995

c

Bundel documenten betreffende de werking van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Bovekerke:
uitnodigingen en contracten voor optredens, repetitieschema’s, briefwisseling, verslagen, contacten met
Fedekam, verzekeringspolissen, overzichten van inkomsten en uitgaven, verslagen CR, reclamefolders
voor instrumenten e. d. m., rekeningen en nota’s.
vorm: 2 pakken (a + b)
periode: 1992

d

Bundel documenten betreffende de werking van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Bovekerke:
uitnodigingen en contracten voor optredens, repetitieschema’s, briefwisseling, verslagen, contacten met
Fedekam, verzekeringspolissen, overzichten van inkomsten en uitgaven, verslagen CR, reclamefolders voor
instrumenten e. d. m., rekeningen en nota’s.
vorm: pak
periode: 1993

e

Bundel documenten betreffende de werking van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Bovekerke:
uitnodigingen en contracten voor optredens, repetitieschema’s, briefwisseling, verslagen, contacten met
Fedekam, verzekeringspolissen, overzichten van inkomsten en uitgaven, verslagen CR, reclamefolders voor
instrumenten e. d. m., rekeningen en nota’s.
vorm: pak
periode: 1994

f

Bundel documenten betreffende de werking van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Bovekerke:
uitnodigingen en contracten voor optredens, repetitieschema’s, briefwisseling, verslagen, contacten met
Fedekam, verzekeringspolissen, overzichten van inkomsten en uitgaven, verslagen CR, reclamefolders
voor instrumenten e. d. m., rekeningen en nota’s.
vorm: pak
periode: 1995

a

Bundel documenten betreffende de werking van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Bovekerke:
uitnodigingen en contracten voor optredens, repetitieschema’s, briefwisseling, verslagen, contacten met
Fedekam, verzekeringspolissen, overzichten van inkomsten en uitgaven, verslagen CR, reclamefolders
voor instrumenten e. d. m., rekeningen en nota’s.
orm: pak
periode: 1996

b

Bundel documenten betreffende de werking van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Bovekerke:
uitnodigingen en contracten voor optredens, repetitieschema’s, briefwisseling, verslagen, contacten met
Fedekam, verzekeringspolissen, overzichten van inkomsten en uitgaven, verslagen CR, reclamefolders voor
instrumenten e. d. m., rekeningen en nota’s.
vorm: pak
periode: 1997

c

Bundel documenten betreffende de werking van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Bovekerke:
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uitnodigingen en contracten voor optredens, repetitieschema’s, briefwisseling, verslagen, contacten met
Fedekam, verzekeringspolissen, overzichten van inkomsten en uitgaven, verslagen CR, reclamefolders
voor instrumenten e. d. m., rekeningen en nota’s.
vorm: pak
periode: 1998
d

Bundel documenten betreffende de werking van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Bovekerke:
uitnodigingen en contracten voor optredens, repetitieschema’s, briefwisseling, verslagen, contacten met
Fedekam, verzekeringspolissen, overzichten van inkomsten en uitgaven, verslagen CR, reclamefolders
voor instrumenten e. d. m., rekeningen en nota’s.
vorm: pak
periode: 1999

e

Exemplaar van G. Staelens, Muziekmaatschappij Bovekerke, een beknopte geschiedenis, Bovekerke, s.d.
vorm: 1 stuk
periode: ?

f

Lijst met vermeldingen van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Bovekerke in De Torhoutse Bode en een
bundel kopieën van artikelen uit dit weekblad.
vorm: map
periode: 1965-1978

g

Bundel ondertekende contracten door muzikanten betreffende de behandeling van kleding en instrumenten,
eigendom van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Bovekerke.
vorm: map
periode: 1986

h

Bundel documenten over de historiek van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Bovekerke.
vorm: map
periode: 1962-1986

i

Bundel documenten betreffende het Muziekfestival 1984 in Bovekerke, ingericht door de Koninklijke
Fanfare Sint-Cecilia Bovekerke.
vorm: map
periode: 1978-1984
opmerking: met document over het 13e Muziekfestival (1978).

j

Bundel documenten betreffende Ceciliafeesten, ingericht door de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia
Bovekerke.
vorm: map
periode: 1984-1991

k

Bundel documenten betreffende Moscoukermis, ingericht door de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia
Bovekerke.
vorm: map
periode: 1985-1991

l

Bundel werkingsbescheiden van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Bovekerke.
vorm: map
periode: 1982-1983

m Bundel werkingsbescheiden van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Bovekerke.
vorm: map
periode: 1984
31/

a

Bundel werkingsbescheiden van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Bovekerke.
vorm: map
periode: 1985

b

Bundel werkingsbescheiden van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Bovekerke.
vorm: map
periode: 1986

c

Bundel werkingsbescheiden van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Bovekerke.
vorm: map
periode: 1987

d

Bundel werkingsbescheiden van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Bovekerke.
vorm: map
periode: 1988

e

Bundel werkingsbescheiden van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Bovekerke.
vorm: map
periode: 1989

f

Bundel werkingsbescheiden van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Bovekerke.
vorm: map
periode: 1990
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g

Bundel werkingsbescheiden van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Bovekerke.
vorm: map
periode: 1991

32/

Verslagen bestuursvergaderingen Koninklijke Fanfare Sint-Joris.
vorm: pak
periode: 1988-1993
opmerking: gift van Wilfried Vervaele.

33/

Rekeningen Koninklijkle Fanfare Sint-Joris.
vorm: pak
opmerking: gift van Wilfried Vervaele.

34/

35/

36/

periode: 1988-1999

a

Bundel bestuursverslagen van Sint-Jorisfanfare Koekelare (+ Jorko).
vorm: pak
periode: 1988-2004
opmerking: gift van Sint-Jorisfanfare Koekelare.

b

Documenten ter voorbereiding van een ledenweekend in landhuis De Rhille in Diksmuide/Woumen:
uitnodigingen, inschrijvingen en lijst met deelnemers, planning, fotocollectie.
vorm: pak
periode: 2003-2004
opmerking: gift van Sint-Jorisfanfare Koekelare.

c

Bundel documenten van Sint-Jorisfanfare en Jorko: lijsten bestuurs- en ereleden, muzikanten,
aanwezigheidslijsten, taakverdelingen, repetitiekalender, briefwisseling, programma’s van optredens;
contacten met Ons Huis, Fedekam, Sabam, HAFABRA, Koninklijk Muziekverbond van België, VLAMO,
provincie West-Vlaanderen; planning lokale feesten.
vorm: pak
periode: 1989-1991
opmerking: gift van Sint-Jorisfanfare Koekelare.

a

Bundel documenten van Sint-Jorisfanfare en Jorko: lijsten bestuurs- en ereleden, muzikanten,
aanwezigheidslijsten, taakverdelingen, repetitiekalender, briefwisseling, programma’s van optredens;
contacten met Ons Huis, Fedekam, Sabam, HAFABRA, Koninklijk Muziekverbond van België, VLAMO,
provincie West-Vlaanderen; planning lokale feesten.
vorm: pak
periode: 1991-1992
opmerking: gift van Sint-Jorisfanfare Koekelare.

b

Bundel documenten van Sint-Jorisfanfare en Jorko: lijsten bestuurs- en ereleden, muzikanten,
aanwezigheidslijsten, taakverdelingen, repetitiekalender, briefwisseling, programma’s van optredens;
contacten met Ons Huis, Fedekam, Sabam, HAFABRA, Koninklijk Muziekverbond van België, VLAMO,
provincie West-Vlaanderen; planning lokale feesten.
vorm: pak
periode: 1989-1994
opmerking: gift van Sint-Jorisfanfare Koekelare.

c

Bundel documenten van Sint-Jorisfanfare en Jorko: lijsten bestuurs- en ereleden, muzikanten,
aanwezigheidslijsten, taakverdelingen, repetitiekalender, briefwisseling, programma’s van optredens;
contacten met Ons Huis, Fedekam, Sabam, HAFABRA, Koninklijk Muziekverbond van België, VLAMO,
provincie West-Vlaanderen; planning lokale feesten.
vorm: pak
periode: 1994-1995
opmerking: gift van Sint-Jorisfanfare Koekelare.

d

Bundel documenten van Sint-Jorisfanfare en Jorko: lijsten bestuurs- en ereleden, muzikanten,
aanwezigheidslijsten, taakverdelingen, repetitiekalender, briefwisseling, programma’s van optredens;
contacten met Ons Huis, Fedekam, Sabam, HAFABRA, Koninklijk Muziekverbond van België, VLAMO,
provincie West-Vlaanderen; planning lokale feesten.
vorm: pak
periode: 1996-1998
opmerking: gift van Sint-Jorisfanfare Koekelare.

a

Bundel documenten van Sint-Jorisfanfare en Jorko: lijsten bestuurs- en ereleden, muzikanten,
aanwezigheidslijsten, taakverdelingen, repetitiekalender, briefwisseling, programma’s van optredens;
contacten met Ons Huis, Fedekam, Sabam, HAFABRA, Koninklijk Muziekverbond van België, VLAMO,
provincie West-Vlaanderen; planning lokale feesten.
vorm: pak
periode: 1999-2001
opmerking: gift van Sint-Jorisfanfare Koekelare.
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37/

38/

b

Bundel documenten van Sint-Jorisfanfare en Jorko: lijsten bestuurs- en ereleden, muzikanten,
aanwezigheidslijsten, taakverdelingen, repetitiekalender, briefwisseling, programma’s van optredens;
contacten met Ons Huis, Fedekam, Sabam, HAFABRA, Koninklijk Muziekverbond van België, VLAMO,
provincie West-Vlaanderen; planning lokale feesten; statuten Jorko.
vorm: pak
periode: 2001-2002
opmerking: gift van Sint-Jorisfanfare Koekelare.

c

Bundel documenten van Sint-Jorisfanfare en Jorko: lijsten bestuurs- en ereleden, muzikanten,
aanwezigheidslijsten, taakverdelingen, repetitiekalender, briefwisseling, programma’s van optredens;
contacten met Ons Huis, Fedekam, Sabam, HAFABRA, Koninklijk Muziekverbond van België, VLAMO,
provincie West-Vlaanderen; planning lokale feesten.
vorm: pak
periode: 2002-2003
opmerking: gift van Sint-Jorisfanfare Koekelare.

d

Bundel documenten van Sint-Jorisfanfare en Jorko: lijsten bestuurs- en ereleden, muzikanten,
aanwezigheidslijsten, taakverdelingen, repetitiekalender, briefwisseling, programma’s van optredens;
contacten met Ons Huis, Fedekam, Sabam, HAFABRA, Koninklijk Muziekverbond van België, VLAMO,
provincie West-Vlaanderen; planning lokale feesten.
vorm: pak
periode: 2002-2004
opmerking: gift van Sint-Jorisfanfare Koekelare.
Bundel documenten van Sint-Jorisfanfare en Jorko: lijsten bestuurs- en ereleden, muzikanten,
aanwezigheidslijsten, taakverdelingen, repetitiekalender, briefwisseling, programma’s van optredens;
contacten met Ons Huis, Fedekam, Sabam, HAFABRA, Koninklijk Muziekverbond van België, VLAMO,
provincie West-Vlaanderen; planning lokale feesten; statutenwijziging en ledenbevraging.
vorm: pak
periode: 2004-2005
opmerking: gift van Sint-Jorisfanfare Koekelare.

a

b

Bundel documenten van Jorko over een weekend Hoge Duin in Oostduinkerke.
vorm: pak
periode: 2001
opmerking: gift van Sint-Jorisfanfare Koekelare.

c

Bundel documenten over bestuurs- en ledenvergaderingen; verslag overleg Sint-Jorisfanfare met Jorko.
vorm: pak
periode: 2000-2005
opmerking: gift van Sint-Jorisfanfare Koekelare.

a

Bundel documenten van Sint-Jorisfanfare en Jorko: lijsten bestuurs- en ereleden, muzikanten,
aanwezigheidslijsten, taakverdelingen, repetitiekalender, briefwisseling, programma’s van optredens;
contacten met Ons Huis, Fedekam, Sabam, HAFABRA, Koninklijk Muziekverbond van België, VLAMO,
provincie West-Vlaanderen; planning lokale feesten.
vorm: pak
periode: 2005-2007
opmerking: gift van Sint-Jorisfanfare Koekelare.

b

Bundel ledenlijsten en statuten van de vzw Sint-Jorisfanfare – Jorko – Vosjesvrienden.
vorm: pak
periode: 1988-1990
opmerking: gift van Sint-Jorisfanfare Koekelare.

c

Bundel documenten van Sint-Jorisfanfare en Jorko: lijsten bestuurs- en ereleden, muzikanten,
aanwezigheidslijsten, taakverdelingen, repetitiekalender, briefwisseling, programma’s van optredens;
contacten met Ons Huis, Fedekam, Sabam, HAFABRA, Koninklijk Muziekverbond van België, VLAMO,
provincie West-Vlaanderen; planning lokale feesten.
vorm: pak
periode: 1998-1999
opmerking: gift van Sint-Jorisfanfare Koekelare.

d

Bundel documenten van Sint-Jorisfanfare en Jorko: lijsten bestuurs- en ereleden, muzikanten,
aanwezigheidslijsten, taakverdelingen, repetitiekalender, briefwisseling, programma’s van optredens;
contacten met Ons Huis, Fedekam, Sabam, HAFABRA, Koninklijk Muziekverbond van België, VLAMO,
provincie West-Vlaanderen; planning lokale feesten.
vorm: pak
periode: 1989-1992
opmerking: gift van Sint-Jorisfanfare Koekelare.

e

Bundel documenten over het optreden van Guido Belcanto en de Libido’s in Koekelare op uitnodiging van
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de Sint-Jorisfanfare.
vorm: pak
opmerking: gift van Sint-Jorisfanfare Koekelare.
f

periode: 1998

programmabrochure voor pianorecital in Eernegem voor Winterhulp door Jufrouw Françoise van Sielegem
vorm: 1 stuk

periode: 1944
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22A-01K
bewaargever: T. Dereeper (1a-b)

1/

Taal
opmaak: J. Heus

a

Verzameling paarwoorden en stafrijmen bijeengebracht en alfabetisch genoteerd door pastoor Hector De
Gryse
vorm: schrift
periode:1930-1960

b

Transcriptie van K. de Gheldere, Landliederen ( naar Edw. Gailliard, Brugge, 18832) en Rozeliederen ( naar
Siffer, Gent 1893); van M. Rooses, Geschichte der Kunst in Flandern en een aanzet van Ghetiden Boec (naar
Siffer, Gent 1893).
vorm: schrift
periode:1950 (?)

c

De Eendracht, tijdschrift voor kunsten en letteren, jg. 30, nr. 26 (1876) onder redactie van H. Keurvels.
vorm: 1 stuk
periode: 1876

d

Kopie van ‘De dood van den vos’ uit K. de Gheldere, Landliederen, om gezongen te worden op de zangwijze
van ‘Vader Adam’. Kopie van de opdracht (Janusmaand) aan K. de Gheldere van zijn vriend K. B.; met een
epigram van burgemeester en provincieraadslid J. Toye (1837-1929), Zwevegem.
vorm: 2 stukken
periode: 1904

e

Manuscript van het gedicht ‘Aan mijne kinderen’ van Karel de Gheldere; bidprentjes van de familie
Jan-Baptist, Karel en Pieter Lefevere samen met hun respectieve echtgenotes, van Guido Gezelle, van
Lodewijk Van Haecke en van Bruno Moulant en een litho van de weduwe J. Petyt met Onze-Lieve-Vrouw
van Sion.
vorm: 6 stukken
periode: 1870-1912
opmerking: aangekocht op een veiling bij M. Van De Wiele/ Brugge 07/03/2015; lot 225.

f

Bundel drukwerk gepubliceerd naar aanleiding van de feestelijkheden bij de zaligverklaring van Karel
de Goede, graaf van Vlaanderen: H. Vuylsteke, De zalige Karel de Goede, Brugge, 1881; F. Waldbott
de Bassenheim, Le bienheureux Charles le Bon, comte de Flandre, Brugge, 1883; idem, Brugge, 1884(4);
een Frans- en Nederlandstalig (2 exemplaren) programma van de feestweek in Brugge met de vermelding
dat de uitgevoerde hymne een tekst van Karel de Gheldere was en op muziek werd gezet door
Fr. De Coninck; programma van de stoet (met prenten van J. Dinnewet); affiche met het ‘Officieel
programma der feesten ter eere van den Zaligen Karel Den Goede’; Chasse ‘Contenant les restes du comte
Charles-le-Bon’.
vorm: map
periode: 1883-1884
opmerking: aangekocht op een veiling bij M. Van De Wiele/ Brugge 07/03/2015; lot 190.

g

E. Stellamans, Schudden voor ’t gebruik, Gouden bruiloft van zijn ouders Eduard en Eugenie-28 april 1962,
Waarom zo verre op wacht, Bij de lindeboom, Sint-Maria spreekt van tussen ’t groen van d’oude linde,
huwelijksgedicht; (gelegenheidsgedichten).
vorm: map
periode: 1955-1963
opmerking: kopie.

h

J. Declercq, reeks van 10 kaarten met levenswijsheden in een (algemeen) West-Vlaams dialect
vorm: map
periode: 1960 (?)

i

F. Germonprez, verhaal over Bakelandt en zijn bende in Het Wekelijks Nieuws en De Torhoutse Bode.
vorm: map
periode: 1957-1965

j

F. Boschvogel (Frans Ramon), verhalen over Brugge, de Franken en Forestier Liederik in Het Wekelijks
Nieuws.
vorm: map
periode: 1960 (?)
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2

k

G. Doom, gedicht van ter ere van haar vader.
vorm: 1 stuk
periode: 2002
opmerking : met haar dichtbundel Een schrijn van smaragd (1987).

l

Joachim Van Imschoot, dichtbundel, opgeluisterd met zijn pentekeningen o.m. over ‘de slag van Jan Peerens
in Koekelare’.
vorm: 1 stuk
periode: 1978?

m

E. De Coussemaker, Quelques recherches sur le “Dialecte Flamand de France”, uitgave “25 jaar Stichting
Orde Driekoningen 1969 – 1994” ; nr. 0011, exemplaar getekend door de voorzitter en de secretaris.
vorm : 1 stuk
periode : 1994

n

A. Saintrain, Bijdrage tot de fonologie van het dialect van Koekelare, Brussel, 1983, verhandeling tot het
behalen van de graad van licentiaat in de Germaanse filologie aan de ULB.
vorm : 1 stuk
periode : 1983
opmerking : zie ook Coclariensia, jg. 2, nr. 2, p. 26 (1987).

o

Gedichten Dooven Jan en De Kleine Bedelaarster.
vorm: 1 stuk
periode: 1792

p

Omzendbrief van Le Comte De Thiennes, Commissaire Général de la Justice aan de Belgische
burgemeesters over het gebruik van de Vlaamse taal in documenten.
vorm : 1 stuk
periode : 1814

q

Uitnodiging tot de boekententoonstelling ‘Boeken voor ons volk’ (31/10 en 01 + 02/11/1962) en tot de
‘Stijn Streuvels Avond’ (02/11/1962) in de Bovenzaal van Ons Huis te Koekelare.
Uitnodiging tot de ‘Literaire tentoonstelling en boekenbeurs’ en van het werk van ‘Kunstschilder Andy
Allemeersch’ tijdens de kermisweek september 1962 in de oude Gemeenteschool in de Sterrestraat te
Koekelare (literaire tafelstonden met letterkundige F. R. Boschvogel).
vorm: 2 stukken
periode: 1962
bijgevoegd: brochure “Wat vertelt ons Stijn Streuvels ?”.

r

De Vlaamse Gids (maandschrift, jg. 55, nr. 3 maart 1971): speciaal Paul Snoek-nummer.
vorm: 1 stuk
periode: 1971

s

Rik Dereeper (jeugd in Koekelare): wint de derde poëziewedstrijd van Cobra op 31/01/2013. Bundel met
gedichten: Divide et impera, De gelaarsde man, Suikertantes feestmaal, Flarden, Kamer 26, 22 augustus
1953, Madamke Kringloop, Het levenslied van tante Griet, Bestemming.
vorm: map
periode: 2013

t

Exemplaar van tijdschrift Nieuwe Wegen, jg. 5, april 1914 met twee gedichten van Karel de Gheldere.
vorm: 1 stuk
periode: 1914
opmerking: gift van Christel D’Haene.

u

Gedicht “Rozemonde” van Aimé Vierstraete (Ichtegem).
vorm: 1 stuk
periode: augustus 1944
opmerking: gift van Christel D’Haene.

a

Dichtbundel Jongelingsgedichten van Karel de Gheldere (1861); met inhoudstafel en aanmerkingen (met
fotokopie van de gedrukte uitgave).
vorm: getypte versie in map (1958 ?) periode: origineel 1861
opmerking: gift J. Dereeper

b

Exemplaar van De Nieuwe Tijd, jg. 5, nr. 4 (22/11/1900) met artikel “Doktor Karel de Gheldere”.
vorm: 1 stuk
periode: 1900
opmerking: gift J. Dereeper

c

Brochure VERRIEST H. 1914, Karel de Gheldere, Gent, 1914; binnenin geschreven commentaar door
pastoor Hector Degryse. Overdruk uit Jaarboek der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde (jg. 1914). Ingesloten een anonieme kritische tekst over “Karel de Gheldere’s Landliederen”.
Ter info: overgetypt bijgevoegd uit Biekorf, jg. 28 (1922), nrs. 1, 2 en 3, artikel “Karel de Gheldere en Guido
Gezelle” door Cesar Gezelle.
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vorm: 2 stukken
opmerking: gift J. Dereeper

periode: 1914-1922

d

Leven en werken van Dr. Karel de Gheldere (1839-1913), opgesteld door Hector Degryse en Triphon
Dereeper naar aanleiding van een wedstrijd uitgeschreven door het beheer van het Gezellemuseum in
Brugge.
vorm: getypte versie in map
periode: 1957
opmerking: gift J. Dereeper

e

Collectie krantenknipsels over de herdenking van Karel de Gheledere in Koekelare op 20 april 1958;
collectie foto’s; redevoering door Triphon Dereeper (getypte tekst en geschreven kladtekst) en door Robert
de Gheldere; briefwisseling met Jos De Smet, archivaris van het archief in Brugge, aangaande de stamboom
de Gheldere (met stamboom); tekst van Triphon Dereeper “JHR. DR. Karel de Gheldere 1839-1913” voor
het tijdschrift West-Vlaanderen.
Getypte tekst van Nachtegale Schuifelare, Pier Packet en Brief aan de opstellers van “Rond den heerd” te
Brugge.
vorm: pak
periode: 1958
opmerking: gift J. Dereeper

f

Bundel documenten in verband met de deelname aan de Prijs van het Gezelle Museum in Brugge door
Triphon Dereeper en pastoor Hector Degryse met een essay over de figuur van Karel de Gheldere en de
daarbij aansluitende viering van deze literator in Koekelare. Bijgevoegd ook een document over de deelame
van Raf Seys aan dezelfde wedstrijd.
vorm: map
periode: 1956-1959
opmerking: gift van Jan Dereeper

g

boekje met 17 kinderliedjes van Karel De Gheldere getoondicht door Remi Ghesquiere
vorm: boekje
periode: 1907
opmerking: boekje werd op 12/09/1956 aan kerkarchief Koekelare geschonken
gift van Jan Dereeper

h

boek: Dietsce Rime, K. de Gheldere, Koekelare, 1896.
Vorm: boek
periode: 1896
Opmerking: gift van H. De Gryse aan de Sint-Maartensboekerij in 1952
gift van Jan Dereeper

i

de GHELDERE K. 1908, Dient het Nederlandsch noodeloos met bastaardwoorden doorspekt te zijn om als
wetenschappelijke taal te kunnen doorgaan? Gent, 1908 (voorlezing in de Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie) ontbreekt. Erbij gevoegd “Verengelsing”, artikel uit Genootschap Onze Taal).
opmerking: gift B. Lootens
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23E-01K

Podium

bewaargever: T. Dereeper
1 a, d, e, v
E. Brodeoux
1q
A. & M. Vanhegen 1 b, c
1/

opmaak: J. Heus

a

Bundel programma’s van de St.-Genesiusgilde Koekelare in de jaren 1889 (met liederen voor de
samenzang), 1890 (met liederen voor de samenzang), 1892, 1893, 1894, 1896, 1897 (met liederen voor
de samenzang), 1898, 1900, 1901, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913,
1920 (drie diverse voorstellingen), 1921, 1922, 1923 (twee diverse voorstellingen), 1924 (id.), 1925
(id.), 1926 (id.), 1927 (id.), 1928 (id.), 1929 (id.), 1932 (id.), 1933, 1934, 1936, 1937, 1938
vorm: map
periode: 1889-1938
opmerking: hoewel het Turnersmuziek of de St.-Joristurngilde al vroeger aan de opvoeringen deelnam,
is ze vanaf 1932 openlijk mede-inrichter.

b

Samengevat verslagboek van de toneelkring Sint-Genesiusgild 1892-1907 + “wetten” van de gilde;
Zangboekje, gedrukt bij M. Roseeuw.
Verslagboek van de Sint-Genesiusgilde (deel 1), bijgehouden door de ‘schrijver’ Prudent Vanroose tot
1899; daarna door Alfons Roseeuw). Achteraan lijst met 21 gespeelde toneelstukken. Bijgevoegd 3
katernen met gildeliederen; geschreven Mijn Vlaand’renland en getypt Onze Gilde door proost
Degrendele.
Vorm: schrift
periode: 1892-1907
opmerking: wordt in kluis bewaard.

c

Verslagboek van de Sint-Genesiusgilde (deel 2). Vooraan de ‘Wetten van de Gilde’, daarop volgen een
ledenlijst, de raadsverslagen en de rekeningen. Na 1913 een onderbreking tot 1919. Inliggend een model
van een entreekaart (1932) en overschrijvingsformulier voor een erelid van de gilde.
Vorm: register
periode: 1908-1936
opmerking wordt in kluis bewaard
Samengevat verslagboek van de toneelkring Sint-Genesiusgild 1908-1929; met bestuursleden en leden.
Krantenknipsels over de ontwikkeling van het St.-Genesiusgild (Het Volk, 1956). Getypte programma’s
van de voorstellingen van het St.-Genesiusgild 1889-1938 met vermelding van de optredende personen,
de bestuursleden, inkomsten per voorstelling en diverse losse notities. Anekdotische tekst over het
toneel ten tijde van dokter Karel de Gheldere, geschreven door T. Dereeper
vorm: pak
periode: 1956

d

Uitnodigingen voor een toneel- en zangprogramma, ingericht door V.O.S.
vorm: 3 stukken
periode: 1929

e

Uitnodiging tot een toneelvoorstelling, ingericht door het Kristen Syndikaat met medewerking van de
St.-Joristurngilde.
Vorm: één stuk
periode: 1934
opmerking: kopie; zie ook Beeldbank.

f

Bundel programma-affiches (21) van de Muziek- en Toneelkring Sint-Cecilia van Koekelare en haar
programma voor de nationale toneelwedstrijd in Mechelen.(filmvoorstellingen vanaf 1927). Bundel
uitnodigingen tot toneel- en operettevoorstellingen opgericht door het operettegezelschap Sint-Cecilia en
balletgroep Jeugd (met tekst en partituren van de diverse revuenummers) (zie ook 20A-01K / 28 b).
vorm: pak
periode: 1924-1954
opmerking: met in memoriam voor Adolf Allemeersch (1988) en een brief met gelukwensen aan Charles
Cattrysse bij zijn huwelijk (1947) ; in 1946 ook een gastvoorstelling in Oostende ten voordele van de
ontmijners ; vanaf 1948 werd de naam Ceciliakring Koekelare of Toneelkring Sinte Cecilia. Uittreksel
uit Teaterhaver, jg. 3, nr. 10 (1986) met een bijdrage van R. Seys over het Koekelaarse toneelleven; een
anonieme historische schets van het Sinte-Ceciliatoneel. Lijkrede uitgesproken door Dr. P. G. Holvoet
bij overlijden van bestuurslid Vandepoele Hector (16/04/1953).

g

Programma van een toneelfeest, ingericht door de supportersclub ‘Recht voor Allen’ i.s.m.
Operettegezelschap Torhout en de Cecilia Girls Koekelare.
Vorm: twee stukken
periode: 1943
opmerking: origineel en kopie
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h

Uitnodigingen van de Gheldere Tooneelgroep.
Vorm: twee stukken
periode: 1946

i

Programma van de toneelgilde Ic Dien (Katholieke Studentenbond Koekelare).
Vorm: één stuk
periode: 1960

j

Programma’s van toneel- en zangvoorstellingen door de Zangsters van de Congregatie.
Vorm: map
periode: 1935-1963
opmerking: vanaf 1949 Meisjestoneelgroep; vanaf 1958 Damestoneelgroep (zie ook affichencollectie);
vanaf 1963 VKAJ.

k

Schriften met twee toneelteksten van de Sint-Genesiusgilde Koekelare: in een schrift vooraan gedichten
“Als gij denkt” & “Vigilant M’sieur” en een heilwens voor de pastoor. Van een toneelstuk “De Oude
Smokkelaar” zijn zes delen aanwezig.
Vorm: 6 schriften
periode: 1904 & 1912
opmerking: gift van Luc Masureel.

l

Bundel documenten van de toneelkring Studio de Gheldere (eerste en tweede nummer ledenblad,
uitnodigingen, verslagen) en een kladwerk van een rede uitgesproken en geschreven door T. Dereeper
naar aanleiding van het tweede lustrum van de Studio. Jaarverslag (1969-1970); viering 10-jarig bestaan.
Scenario ’t Bonte nest; inventaris toneelmateriaal (1982); toneelmanuscripten van Guido Willaert:
Liefde t.g.v. Kerstmis en Dakannie; werkmap voor een studieavond over hedendaags Vlaams toneel.
Beperkte bio- en bibliografie van Guido Willaert; programmabrochure van de toneelvoorstelling
‘Oidipoes’ olv. Dries Vanhegen.
Vorm: map
periode: 1969-1987
opmerking: zie ook collectie affiches en Beeldbank.

m

Bundel met uitnodigingen tot toneelvoorstellingen door vreemde groepen, gevraagd door Koekelaarse
verenigingen.
Vorm: map
periode: 1939-1957

n

Het Tooneel, tooneelnieuws en kunstbelangen, jg. 1.
Vorm: één stuk
periode: 1899

o

De Tooneelvriend, geïllustreerd weekblad, jg. 2, nr. 7.
Vorm : één stuk
periode: 1896

p

Uitnodiging tot een toneelvoorstelling van de toneelgroep ‘In vreugde’ (KWB).
Vorm: één stuk
periode: 1960

q

Bundel met programma’s, uitnodigingen tot toneelvoorstellingen in Bovekerke; toneelbrochure (R.
Degendt) Een dag minister, opgevoerd door toneelgroep Vroom en vrolijk van Bovekerke, in regie van
R. Theeten.
Vorm: map
periode: 1929-1968
opmerking: kopie (2 voorstellingen door Deugd en vreugd De Mokker)

r

Brief van onderwijzer M. Brabant (Handzame) om een opvoering van K. Isabie, De anarchist te brengen
op de Mokker.
Vorm: één stuk
periode: 1934

s

Bundel met folders van de twee bioscopen in Koekelare (“Ons Huis” – “Monty”).
Vorm: map
periode: 1948-1975

t

Uitnodiging tot ‘De barbier van Sevilla’ in de Mariazaal De Mokker.
Vorm: twee stukken
periode: 1957

u

Bundel uitnodigingen en programma’s van toneelkring Karel de Gheldere.
Vorm: map
periode: 1967-1981

v

Collectie toneelsketchen en conferencestukjes, vooral voor meisjes van de lagere school.
Vorm: map
periode: 1950?
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2/

w

Fragment (1e bedrijf met 2 tonelen) van een handgeschreven toneelstuk (Kapitein Marie) door pastoor
Hector Degryse.
Vorm: één stuk
periode: 1938-1940

x

Aandeelhoudersboekje ter waarde van 250 frank bij de Samenwerkende vennootschap Sonolux, Brussel
op naam van onderpastoor P. Valckenaere; een intrestuitkering en een overdrachtsbewijs van het
aandeel aan Alfons Dewulf.
Vorm: brochure en 4 documenten
periode: 1932-1937

y

Kasboek van de bioscoopuitbating “ Ons Huis” in Koekelare, met correspondentiegegevens over
auteursrechten.
Vorm: schrift
periode:1933-1938
opmerking: op 15 april 1932 verleende de Bestendige Deputatie de toelating tot uitbating van een
bioscoop.

z

Lijst met gedraaide films in “Ons Huis” met vermelding of de prent ‘goed, zeer prachtig, goed en tevens
commercieel en commercieel’ is. Aanvankelijk bijgehouden door operateur M. Stellamans en vanaf 1964
door onderpastoor N. Cosaert.
Vorm: schrift
periode:1957-1966

aa

Catalogi met filmproducties en lijsten van verdeelhuizen aangesloten bij de Syndicale Kamer; een aantal
bestelbons en gedeeltelijke jaarprogramma’s met vermelding van productiehuizen en de morele
kwotering.
Vorm: map
periode:1957-1966

bb

Bundel van reclamefolders en scenario’s van speelfilms; een nummer van het driemaandelijks tijdschrift
Cedocfilms (nr. 31-januari 1961) en lokale publiciteit.
Vorm:map
periode:1955-1966

cc

Reglement van het “de Gheldere Tooneelgezelschap” met standplaats “Ons Huis” in Koekelare en
samenstelling bestuur.
Vorm: 1 stuk
periode: 1946
opmerking: kopie

dd

Uitnodiging tot Passieconcert op De Mokker, uitgevoerd door Koninklijk koor en orkest Zanglust uit
Tielt.
Vorm: 1 stuk
periode: 1974

ee

Verslagen van het wettelijk toezicht op de elektrische inrichtingen (aanvankelijk O.C.I.E., vanaf 1964
Vinçotte).
Vorm: bundel
periode: 1955-1967

a

Filmprogramma in cinema Oud Brugge.
Vorm: 1 stuk

periode: 13/09/1930 (?)

b

Nota’s en briefwisseling in verband met de friscoleveringen in “Ons Huis”.
Vorm:map
periode: 1961-1968

c

Gemeentelijke aanslagbiljetten voor de filmvertoningen in “Ons Huis”.
Vorm: map
periode: 1962-1966

d

Bundel nota’s van de vrijwillige kassierster ( Erna Pozzolo ) en van de werkvrouwen ( Adrienne
Vandendriessche en de echtgenote van Georges Devreker) in bioscoop “Ons Huis”.
Vorm: map
periode: 1962-1965

e

Rekeningen van allerhande aard (nazicht brandblussers, elektriciteit, telefoon) voor de filmzaal “Ons
Huis”.
Vorm: map
periode: 1962-1966

f

Nota’s van filmverdeelhuizen (per firma chronologisch gegroepeerd) inzake films, reclamemateriaal en
uitrustingsonderdelen voor de filmtoestellen ten bate van Kino “Ons Huis”.
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Vorm: pak

periode: 1959-1966

g

Leveringsnota’s van entreekaarten; bijgevoegd enkele ingevulde borderellen met ontvangsten ( register
nr. 713) voor Kino “Ons Huis”.
Vorm: 8 stukken
periode: 1961-1964

h

Bundel documenten van de Vereniging der Kinemabestuurders van België ( Mededeling G. 65/7; verslag
1964 voorgelegd aan de statutaire vergadering op 1 juni 1958; Beknopt Verslag-Kamer van
Volksvertegenwoordigers 30 maart 1965; K.B. 15 september 1953: wijziging reglement
schouwspelzalen; Besluiten en reglementeringen aan leden V.K.B.;Veiligheidsmaatregelen betreffende
de schouwspelzalen).
Vorm: map
periode:1953-1965

i

Briefwisseling SABAM met Kino “Ons Huis”.
Vorm: map
periode: 1961-1966
opmerking: zie ook 05G-01K (Arbeiders) en 13C-O1K (Parochie).

j

Staten van verkochte entreekaarten volgens diverse entreetarieven en van het aantal verkochte frisco’s;
op de achterzijde vaak de vermelding van de operateur en van de vrijwillige medewerkers voor de kassa
en de friscoverkoop van Kino “Ons Huis”.
Vorm: map
periode: 1965-1966

k

Balansen van Kino “Ons Huis” in de overgangsperiode van Parochiale Werken naar Parochiaal Comité;
bijgevoegd diverse rekeningen (inkomsten en uitgaven).
Vorm: map
periode: 1964-1966

l

Correspondentie in verband met de uitbating van de filmzaal “Ons Huis”.
Vorm: map
periode: 1961-1967
opmerking: zie ook 05G-01K

m

Dagafschriften en overschrijvingsbewijzen van Kino “Ons Huis” bij de Kredietbank.
Vorm:pak
periode: 1964-1967

n

Bundel programma’s van kabaretavonden, goochelavonden, voordrachten ingericht door ACW en
Davidsfonds.
Vorm: map
periode: 1938-1952
opmerking: kopie

o

Bundel uitnodigingen tot toneelvoorstellingen: kleine affiche van Toneelfeest door Bond
Mokkerswelzijn, uitnodiging opvoering door toneelgroep ‘Vroom en Vrolijk’ Bovekerke, ‘Deugd en
Vreugd ‘ De Mokker, ‘Het Vlaams Toneel’, kabaret ‘Tybaert’, Ieper ; uitnodigingen tot het poppenspel
van de Jeugdkring Mokker en de rommelmarkt van wijk De Mokker.
Vorm : map
periode : 1930 (?)- 2001

p

Toneeltekst, programma, affi!che, perscommentaar en toegangskaart voor ‘Wie mijn dochters wil
beminnen…’ Tekst van Louis Boonen in regie van Luc Brouckaert opgevoerd naar aanleiding van de
opening van de gemeentelijke evenementenzaal “De Balluchon”.
Vorm: map
periode: 2008

r

Uitnodigingen voor de toneelavonden van kring V.B.J.B. van Zevekote en Zande met het drama Rode
Rozen en het blijspel Mie Pladijs en het drama De Blinddoek en het blijspel Hoe ’t Kwezeltje Gekwezeld
Werd.
Vorm : 2 stukken
periode : 1954 – 1955

s

Programma met het optreden van GERARDINO gedurende de kermisdagen in de zaal H. Vandepoele in
Koekelare.
Vorm : 1 stuk
periode : ?

t

Programma en toegangskaarten van de toneelkring Wilt Van Gheeste met de opvoeringen van: Wie mijn
dochters wil beminnen; Die Rare Familie ; Drinkt God Duvel ?; Comme Chez Swa; Kabaal in de
Kleedkamer; Ketchup en sangria; Maar nonkel Firmin toch!; Familietrekjes; Lui zweet; (H)allo
(H)allo.
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Vorm: map

3/

periode : 2009-2019

u

Programma en toegangskaarten van de toneelkring Landelijke Gilde en KVLV-Koekelare met de
opvoeringen van Gevangene ontsnapt; Klooster op stelten; Martha & Mathilda; Een moordweekend.
Vorm : map
periode : 2010-2019

v

Programma’s in de evenementenzaal “De Balluchon”.
Vorm: map
periode : 2010-2019
opmerking: met brochure Vlaanderen feest n.a.v. 11 juliviering met De Wilfrieds + liedjesteksten; de
plantenfluisteraar Raf Willaert (25/11/2015); flyers van allerlei activiteiten.

w

Onze Poesjenellenkelders : een stuk Belgische volksgeschiedenis; poppenspel in Antwerpen, Brussel en
Luik.
Vorm : katern
periode : ?

x

Briefwisseling met het gemeentebestuur over het openen van een bioscoop.
Vorm : 1 stuk
periode : 1925

a

Bundel toneelteksten voor scholen:
a) Broeder Gummarus, Hoe de kabouters feest mee vieren, 3 bedrijven;
b) De rover Bakelandt te Koekelaere, een heemkundige schets voor de Koekelaarse jeugd, in 1963
opgevoerd in de RMS-Koekelare;
c) De redding van koning Patat;
d) D. D’Haese, Leven de Boeren ! Gent, opgevoerd in Koekelare;
e) M. Sabbe en J. M. Lauwerijs, Declamatorium, Antwerpen, 1917.
Vorm : map
periode : 1917-1963

b

Uitnodiging tot het vipdiner van het Rock- en Blues-Festival in Koekelare.
Vorm : 1 stuk
periode : 2010

c

A. Mosmans, Vóór den Bloedraad ! (kluchtige operette in twee bedrijven, opus 28), Den Bosch, s.
d.
vorm : 8 brochures (voor de diverse rollen) periode : interbellum

d
e

Bundel liederen en operettezangen van het Kabaretgezelschap De Twee Michels Torhout en van
Cabaretgezelschap De Luimige Jantjes Veldegem.
Vorm : 2 stukken
periode : ?

f

Bundel toneelwerken die in Koekelare opgevoerd werden : J. Janssen, Van den Braven Moordenaar,
Antwerpen, 1955; J. Fabricius, Het Rechte Spoor, Antwerpen, 1948 (2e druk); G. Nielen, De
Onuitstaanbare, Alkmaar, 12e druk; J. Tanguy en G. Villaine, Hotel Prison, Antwerpen, s. d.; Monica’s
wraak, Alkmaar, ?; W. Hageveld, Vrouwen in Uniform, Antwerpen, s. d.; W. Hageveld, Een koddig
misverstand, Antwerpen, 8e druk; H. Heijermans, Op hoop van zegen, spel van de zee, Amsterdam,
1955; A. Evenepoel, Hij moet Burgemeester zijn, Geraardsbergen, 1938; W. Van Den Berg, Het meisje
uit de achterbuurt, Antwerpen, 13e druk; idem, Als het bloed spreekt, Antwerpen, 6e druk; A. Van Der
Heyde en P. Mossinkoff , In den Levensstorm, Antwerpen, 2e druk; A. Van Der Lugt, Fabrieksmeisje
(heiligen zonder kroon), Antwerpen, ?; M. Van Berken, Artistenkind, Antwerpen, 3e druk; A. Deman,
Haar zege, Roeselare, 1945 (3e druk); A. Michel, S.O.S. Victrix, Antwerpen, 3e druk; E. Lauwaert,
Moeder Antje, Antwerpen, s. d.; M. Dubois, ’n Moordnacht, Antwerpen, s. d. (met rolverdeling SintCeciliatoneel); J. Bess, Een gezegend schot …., s. l., s. d. (met rolverdeling Sint-Ceciliatoneel); A.
Bromet, Inkeer, Antwerpen, s. d. (met rolverdeling Sint-Ceciliatoneel); V. Guest, Ik hou van je, idioot !,
Antwerpen, 1952; G.-M. Martens, Het Dorp der Mirakelen, Kortrijk, s. d. (met rolverdeling SintCeciliatoneel), gestencilde versie van toneelstudio De Gheldere (1977) met rolverdeling; H. Van Daele,
Toon hee ’t miljoen, Antwerpen, s. d. (met rolverdeling Sint-Ceciliatoneel); J. Janssen, De Kleine
Hendrik, Antwerpen (rolverdeling RMS Torhout, 24/04/1955); N. De Tière, Roze Kate, het treurspel
der smeden, Antwerpen, 1910; Het failliet van Lucifer, Leuven, uitgave Jong-V.K.A.J.;
Vorm : pak
periode : 1938-1955

g

Bundel documenten betreffende de samenwerking van toneelvereniging Sint-Cecilia Koekelare en de
grimeur-pruikenmaker Daniël Bernaert.
Vorm : map
periode : 1945-1990
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h

Bundel documenten betreffende de toneelvereniging Sint-Cecilia Koekelare.
Vorm : map
periode : 1928-1952

i

Bundel documenten van de schooltoneelvereniging ’t Vosmotje van RMS/KTA Koekelare.
Vorm : map
periode : 1981-2002
opmerking: zie ook collectie affiches.

j

Bundel documenten betreffende het overlijden van Adolf Allemeersch, bezieler van het SintCeciliatoneel in Koekelare.
Vorm: map
periode: 1989

k

Notities genoteerd door J. Heus in verband met filmvoorstellingen in de regio: Torhout, Eernegem,
Lichtervelde, Aartrijke, Koekelare, aangekondigd in de Torhoutse Bode.
Vorm: map
periode: 1926-1965

l

Affiche-programma van schooltoneel SMIK: Romeo en Julie; programmaboekje-affiche SMIK-toneel
‘Angels’
Vorm: 2 stuk

4

periode: 2009-2011

a

Toneel- en revueteksten opgevoerd door St.-Ceciliatoneel (Dolf Allemeersch); Juanita; Os je Mo durft;
Ok ’t is Jubilé
Opmerking: gift Fons Cattrysse
Vorm: map
periode 1947-1951

b

Eenakter Vader en zoon door Emiel Vroome (uit collectie Seys)
Vorm: 1 stuk
Blijspel in 5 bedrijven: Een vijand van ’t volk door Hendrik Ibsen (uit collectie Seys)
Vorm: 1 stuk

c

d

Programmabrochure van Cultureel Centrum Berchem, december 1979 met hierin theatervoorstelling ‘De
meester van Koekelare, Malpertuis door Dries Vanhegen.
Vorm: 1 stuk
periode 1997
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24A-01K

Pers
opmaak: J. Heus

opmerking:

1/

a

persknipsels over Bovekerke, Koekelare en Zande zijn te raadplegen vanaf 1835;
zie ook Middenstand 05F-01K Bazuin, Couckelaere Noene

Losse krantennummers.
Gazette van Gend nr. 523 (28 ventose VII-18/03/1799)
Gazette van Gend (losse bladen mei 1828)
Gazette van Gend nr. 2064 (26/08/1831)
Gazette van Gend nr. 2070 (09/09/1831)
Gazette van Gend nr. 2085 (14/10/1831)
Gazette van Gend nr. 2090 (26/10/1831)
Gazette van Gend nr. 2092 (30/10/1831)
Gazette van Gend nr. 2094 (06/11/1831)
Gazette van Gend nr. 2132 (03/02/1832)
Gazette van Gend nr. 2265 (14/12/1832)
Gazette van Gend nr. 2302 (13/03/1833)
Gazette van Gend nr. 2306 (22/03/1833)
Gazette van Gend nr. 2308 (27/03/1833)
Gazette van Gend nr. 2357 (21/07/1833)
Gazette van Gend nr. 2359 (26/07/1833)
Gazette van Gend nr. 2379 (13/09/1833)
Gazette van Gend nr. 2823 (?) (11/10/1833)
Gazette van Gend nr. 3018 (21/01/1835)
Gazette van Gend nr. 3203 (01/04/1836)
Gazette van Gend nr. 3318 (30/12/1836)
Gazette van Gend nr. 3328 (22/01/1837)
Gazette van Gend nr. 3490 (14/02/1838)
Gazette van Gend nr. 3494 (23/02/1838)
Gazette van Gend nr. 3548 (01/07/1838)
Gazette van Gend nr. 3553 (13/07/1838)
Gazette van Gend nr. 3648 (24/02/1839)
Gazette van Gend nr. 3727 (01/09/1839)
Gazette van Gend nr. 3737 (25/09/1839)
Gendschen Mercurius nr. 2891 (05/03/1841)
Gentschen Mercurius nr. 4177 (23/05/1849)
Gazette van Gent nr. 5964 (03/03/1854)
Gazette van Gent, jg. 213, nr. 303 (26/12/1880); nr. 305 (29/12/1880)
Gazette van Gent jg. 215, nr. 227 (27/09/1882)
Le Messager de Gand nr. 255 (12/09/1853); nr. 323 (19/11/1855)
Le nouvelliste de Gand nr. 291 (20/10/1856); nr. 132 (12/05/1866); nr. 210 (29/07/1878)
Journal des Flandres nr. 185 (04/07/1846)
Het Vlaamsche Land nr. 226 (11/09/1857)
Beurzen-Courant nr. 49 (18/02/1860); nr. 329 (25/11/1860)
Het Werkverbond nr. 4 (27/01/1861)
De Waerheid nr. 2 (10/08/1864) (buitengewone uitgave)
L’Echo des Flandres nr. 19 (19/01/1864)
De Vlaemsche Leeuw nr. 30 (24/07/1870) (weekblad)
Vader Cats nr. 109 (09/05/1872)
De Voorbode nr. 9 (08/03/1874)
La Flandre Libérale nr. 4 (04/12/1874)
Stem der Vlaamsche Landbouwers jg. 21, nr. 1057 (14/09/1878)
L’Avenir des Flandres – Brugge, jg. 12, maandag 20 dec. 1880
Journal de Gand jg. 25, nr. 9 (zondag 9 januari 1881)
2B2B

3B3B

4B4B

5B5B

6B6B

7B7B

8B8B

9B9B

10B10B

11B11B

12B12B

13B13B

14B14B

15B15B

16B16B

17B17B

18B18B

19B19B

20B20B

21B21B

22B22B

23B23B

24B24B
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Journal de Bruges jg. 45, nr. 156-57 (5 en 6/06/1881) ; jg. 58, nr. 248 (6/09/1894 ; jg 62, nr. 50-54
(19 en 23/02/1898)
La Patrie, jg. 34, nr. 171 (20/06/1881) en nr. 192 (11/07/1881)
Burgerwelzijn – Brugge, jg. 31, nr. 81 (11/07/1881)
De Stad Gent, nr. 10.134 (23/10/1881); nr. 12.584 (01/07/1881)
De Volksvriend. Gazette van de stad en het arrondissement Rousselaere, jg. 3, nr. 33 (zondag 14 aug.
1881)
De Vlaamsche Stem, nr. 4 (11/06/1881)
De Stad Kortrijk, jg. 2, nr. 7 (zondag 12 februari 1882)
De Zweep, nr. 37 (16/09/1883)
De Mandelgalm, nr. 11 (17/03/1883)
La constitution, 20/03/1884
Gazette van Thielt, nr. 83 (21/10/1885)
Gazette van Dixmude, nr. 735 (08/03/1885) en (19/04/1896)
Le Commerce et l’Industrie de Gand, nr. 10 (6/03/1886)
De Eendracht, nr. 24 (14/06/1890) en 25 (21/06/1890)
Gazette van Thorhout, jg. 32, nr. 6 (11/02/1893)
Burgerwelzijn, jg. 44, nr. 211 (06/09/1894); jg. 48, nr 21-24 (19 en 26/02/1898)
La patrie, jg. 47, nr. 249 (06/09/1894) (?)
Gazette van Brugge, jg. 101, nr. 108 (08/09/1894)
L’Independant de Gand, (07/11/1895)
Le Peuple, (08/09/1896)
De Zeewacht, jg. 1, nr. 23 (9/5/1897)
Le Carillon (Oostende), 02/06/1897
De Duinengalm, orgaan der Katholieke partij van de Stad en het Arrondissement Oostende , jg. 24,
nr. 42, p. 1 en 2 (1899). (met uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen).
Zondagsblad, nr. 52 (30/12/1900) (laatste verschenen nummer)
Gent voorwaarts/ Gand en avant, Orgaan der provintiale (sic) tentoonstelling Gent 1899, jg. 1, nr.1 en
Gent 1900 Gand, Album. Eerste uitgave.
Het Nieuws van den Dag, 10/05/1924; 11/01/1933; woensdag 19 juni 1940; vrijdag 25 oktober 1940
Volk en Staat. De Zevende dag, 22/12/1940; 29/12/1940; 09/03/1941; 04/05/1941
De Arbeidsman, 01/04/1942
Brüsseler Zeitung, 27/10/1940
Hei Dinaso, 12/10/1940; 26/10/1941
Vooruit ! zondag 11 mei 1941
Vrij België – Onze Regeering en de Vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool – vrijdag
10/11/1916 (kopie).
Lüberker Volksbote, nr. 233 / 3 oktober 1940.
Der Führer, nr. 281 / 12 oktober 1940; nr. 40 / 13 oktober 1940 (am Sonntag).
De Yzerbode (voor Veurne, Dixmude en omstreken); Eerste jaar Nr. 37 – Zondag 15 October 1922.
vorm: pak
periode: 1799-1942
b

Klachtbrief van Paul Dereeper aan de redactie van Het Nieuwsblad. Kennisgeving door Het
Nieuwsblad dat R. Vanhooren lokale correspondent is.
vorm: 2 stukken
periode: 1983-1997

c

Kostennota’s van correspondent Roger Willems voor geleverde prestaties aan De Oude
Thouroutenaar.
vorm : 5 stukken
periode : 1969-1970

d

Uittreksel uit “Repertorium van de pers in West-Vlaanderen 1807-1914”. De arrondissementen
Oostende, Brugge, Diksmuide, Ieper, Kortrijk, Tielt en Veurne; Leuven, 1968 [Bijdragen 48 –
Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis].
vorm : map
periode : 1807-1914
opmerking: kopie

e

Artikel met smaad voor Pieter Lansens, overgeschreven uit een Torhouts weekblad.
vorm: 1 stuk
periode: 1861

f

Kranten per jaar gesorteerd in stapelrek.
Torhoutse Bode jg. 105 (1965)
Torhoutse Bode jg. 106 (1966)
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Torhoutse Bode jg. 107 (1967)
Torhoutse Bode jg. 108 (1968)
Torhoutse Bode jg. 109 (1969)
Torhoutse Bode jg. 110 (1970)
Torhoutse Bode jg. 111 (1971)
Torhoutse Bode jg. 113 (1973)
De Thouroutnaar jg. 127 nr. 42 (19/10/1973) t.e.m. nr. 52 (28/12/1973)
De Thouroutnaar jg. 128 (1974)
De Weekbode. De Thouroutnaar jg. 129 (1975)
Torhoutse Bode jg. 116 (1976)
De Weekbode. De Thouroutnaar jg. 130 (1976) vanaf nr. 26
De Weekbode. De Thouroutnaar jg. 131 (1977)
De Weekbode. De Thouroutnaar. Westvlaamse krant. Nieuws uit het Houtland. jg. 132 (1978)
Torhoutse Bode jg. 118 (1978)
De Weekbode. De Torhoutse Krant jg. 33 (1979)
Torhoutse Bode jg. 119 (1979) - nr. 10
De Weekbode. De Torhoutse Krant jg. 34 (1980)
Torhoutse Bode jg. 120 (1980)
De Weekbode. Gazet van het Houtland jg. 35 (1981)
Torhoutse Bode jg. 121 (1981)
De Weekbode. Torhoutse Krant jg. 36 (1982) nr. 50
De Weekbode. De Torhoutse Krant. De Sportkrant. De krant van West-Vlaanderen jg. 37 (1983)
De Weekbode. De Torhoutse Krant. De Sportkrant. De krant van West-Vlaanderen jg. 38 (1984)
De Weekbode. De Torhoutse Krant. De Sportkrant. De krant van West-Vlaanderen jg. 39 (1985)
De Weekbode. Torhoutse Bode De krant van West-Vlaanderen jg. 40 (1986)
De Weekbode. Torhoutse Bode. De krant van West-Vlaanderen jg. 41 (1987)
De Weekbode. Torhoutse Bode. De krant van West-Vlaanderen jg. 42 (1988)
De Weekbode. Torhoutse Bode. De krant van West-Vlaanderen jg. 43 (1989)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode jg. 44 (1990)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode jg. 45 (1991)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode jg. 46 (1992)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode jg. 47 (1993)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode jg. 48 (1994)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode jg. 49 (1995)
De Krant van West-Vlaanderen De Weekbode. Torhoutse Bode jg. 50 (1996)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode jg. 51 (1997)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode jg. 52 (1998)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode jg. 53 (1999)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode jg. 54 (2000)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode jg. 55 (2001)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode jg. 56 (2002)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode jg. 57 (2003)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode jg. 58 (2004)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode jg. 59 (2005)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode jg. 60 (2006)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode jg. 61 (2007)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode, jg. 62 (2008)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode, jg. 63 (2009)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Gratis jubileumnummer, editie Torhout (2 april 2010)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode, jg. 64 (2010)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode, jg. 65 (2011)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode, jg. 66 (2012)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode, jg. 67 (2013)
De Krant van West-Vlaanderen. De Weekbode. Torhoutse Bode, jg. 68 (2014)
2/

a

De Spectator. Weekendblad van ‘De Nieuwe Standaard’ (1945) 8/7; 15/7; 22/7; 29/7; 19/8; 16/9;
14/10; 21/10; 28/10; 9/12; (1946) 6/1; 13/1; 20/1; 27/1; 3/2; 10/2; 17/2; 24/2; 3/3; 10/3; 17/3; 24/3;
31/3; 7/4; 14/4; 21/4; 28/4; 12/5; 19/5; 26/5; 2/6; 9/6; 16/6; 23/6; 30/6; 7/7; 14/7; 21/7; 28/7; 4/8;
11/8; 18/8; 25/8; 1/9; 8/9; 15/9; 22/9; 6/10; 13/10; 20/10; 27/10; 3/11; 10/11; 17/11; 24/11; 1/12; 8/12;
15/12; 22/12; 29/12.
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3/

a

De Nieuwe Standaard (1945) 8/2; 9/2; 13/2; 11/3; 14/4; 24/4; 26/4; 27/4; 27/4; 28/4; 30/4; 1/5; 2/5;
3/5; 4/5; 5/5; 7/5; 8/5; 9/5; 12/5; 14/5; 15/5; 16/5; 26/5; 27/5; 30/5; 31/5; 1/6; 6/6; 7/6; 9/6; 10/6; 12/6;
13/6; 14/6; 15/6; 16/6; 18/6 + speciale uitgave; 19/6; 20/6; 21/6; 22/6; 23/6; 24/6; 26/6; 27/6; 28/6;
29/6; 30/6; 3/7; 4/7; 5/7; 6/7; 7/7; 8/7; 10/7; 12/7; 13/7; 14/7; 15/7; 17/7; 18/7; 19/7; 20/7; 21/7; 24/7;
25/7; 26/7; 27/7; 29/7; 31/7; 1/9; 2/9; 8/9; 10/9; 11/9; 13/9; 16/9; 20/9; 29/9; 2/10; 3/10; 4/10; 5/10;
6/10; 8/10; 9/10; 11/10; 17/10; 18/10; 19/10; 20/10; 23/10; 25/10; 26/10; 2/11; 3/11; 5/11; 6/11;
12/11; 13/11; 14/11; 15/11; 16/11; 17/11; 29/11; 19/12; (1946) 10/1; 11/1; 12/1; 22/1; 23/1; 30/1; 2/2;
8/2; 13/2; 18/2; 19/2; 20/2; 21/2; 25/2; 26/2; 27/2; 4/3; 11/3; 19/3; 20/3; 21/3; 22/3; 27/3; 30/3; 1/4;
5/4; 29/4; 13/5; 19/5.

b

De Unie. Katholiek Weekblad. jg. 1, nr. 14 (20/05/1948) t.e.m. nr. 46 (31/12/1948); jg. 2, nr. 1
(06/01/1949) t.e.m. nr. 23 (10/06/1949).

4/

Le Soir 20/06/1945
Le Peuple 20/06/1945
Het Laatste Nieuws 20/06/1945; 29/06/1945
Het Volk (Speciale uitgave) 25/06/1945
La Libre Belgique 28/06/1945
De Volksgazet 2/7/1945 ; 3/10/1945
Le Drapeau Rouge 31/10/1945
De Nieuwe Gids (1950) 14/3; 12/7; 13/7; 14/7; 15/7; 19/7; 20/7; 21/7; 22/7; 23/7; 28/7; 29/7; 30/7;
31/7; 1/8; 2/8; 4/8; 12/8; 21/8; (1951) 17/7; 18/7; 19/7.
De Morgen (1986) 1/1; 9/9.
De Duinengalm (Oostende) jg. 14, nr. 30 (27 juli 1889).
La Libre Belgique (Brussel) jg. 38, nr. 266 (23 sept. 1921)
La Libre Belgique (Brussel) jg. 46, nr. 108 18 apr. 1929) en nr. 148 (28 mei 1929)
Advertentie-Blad, vrijzinnig weekblad voor Veurne-Dixmude-Nieuwpoort, jg. 88, nr. 46 bis (23 okt.
1925); nr. 47 bis (31 okt. 1925) en nr. 53 bis (18 dec. 1925)
Advertentieblad, jg. 93, nr. 17 (28 april 1929).
Le Bien Public (Brussel), jg. 72, nr. 325 (21 nov. 1925) (Prudence Lansens).
La Gazette (Brussel), jg. 59, nr. 108 (18 april 1929) en nr. 150 (30 mei 1929).
De Dixmudenaar, jg. 93, nr. 18 (5 mei 1929); nr. 20 (19 mei 1929); nr. 21 (26 mei 1929), nr. 23 (9
juni 1929).
Bijlage De Thouroutnaar, nr. 30 (26 juli 1930) (eeuwfeest 1930 in Koekelare)
Knipsel Politieke Vernieuwing – 12 oktober 1992
De Standaard , woensdag 4 december 1918
De Standaard , maandag 2 augustus 1993
De Standaard , vrijdag 13 februari 2004
De Standaard, jg. 85, nr. 219 (19 sep. 2008)
Gazet van Antwerpen, jaarkrant 1934 (Koning Albert I verongelukt in Marche-les-Dames 18/02/1934)
Het Nieuwsblad , terug naar west (exclusief dossier “ekkerewere” – 28+29+30/09/2010)
De Standaard, 8 millennium doelstellingen – 2015 de tijd loopt (3 september 2010)
De Standaard, GAS! (100 jaar chemische oorlogsvoering) – extra bijlage
Zondagsvriend, speciaal koningsnummer Leopold III
In dienst van het volk, nrs. 1 en 3 (maart 1950)
Het Nieuws van den dag, jg. 49, nr. 10 (11 januari 1933)
De Vlaamse Linie, jg. 2, nr. 61 (25 november 1949)
Gazette van Detroit (Vol. 85 No. 13 - 24/06/1999)
Gazette van Detroit (online – afscheidsfeest 28 oktober 2018 – knipsel Het Nieuwsblad 11/10/2018).
Vlaanderen: onafhankelijk nationaal weekblad voor de Nederlanden: jg. XI nr. 555-31/12/1932; jg.
XII nrs. 559, 561, 562, 563, 564, 567, 568, 571, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 en 592
van 1933.
Vrij Dietsland: maandblad van de Dietse solidaristische beweging: jg. 1 nr. 5/1969; jg. 2 nrs. 2 en
3/1970; jg. 3 nrs. 1, 2, 3, 4, 5/1971; jg. 4/1972.
Het Nieuws van Dinsdag: terugblik 1972, uitkijk 1973 (02/01/1972).
25B25B

5/

a

De Oorlogskranten, (wekelijkse heruitgave van oorspronkelijke dagbladen, affiches, pamfletten en
kaarten 1940-1945), deel 1 tot 15.
vorm: pak
periode: 1940-1941

b

De Oorlogskranten, (wekelijkse heruitgave van oorspronkelijke dagbladen, affiches, pamfletten en
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kaarten 1940-1945), deel 16 tot 30.
vorm: pak

6/

7/

periode: 1941-1942

c

De Oorlogskranten, (wekelijkse heruitgave van oorspronkelijke dagbladen, affiches, pamfletten en
kaarten 1940-1945), deel 31 tot 45.
vorm: pak
periode: 1943-1944

d

De Oorlogskranten, (wekelijkse heruitgave van oorspronkelijke dagbladen, affiches, pamfletten en
kaarten 1940-1945), deel 46 tot 60.
vorm: pak
periode: 1944

e

De Oorlogskranten, (wekelijkse heruitgave van oorspronkelijke dagbladen, affiches, pamfletten en
kaarten 1940-1945), deel 61 tot 75.
vorm: pak
periode: 1944-1945

f

De Oorlogskranten, (wekelijkse heruitgave van oorspronkelijke dagbladen, affiches, pamfletten en
kaarten 1940-1945), deel 76 tot 90 (vanaf deel 80 ‘de nasleep’).
vorm: pak
periode: 1945

g

De Oorlogskranten, (wekelijkse heruitgave van oorspronkelijke dagbladen, affiches, pamfletten en
kaarten 1940-1945; de nasleep), deel 91 tot 100.
vorm: pak
periode: 1945-1950

h

De Oorlogskranten, (wekelijkse heruitgave van oorspronkelijke dagbladen, affiches, pamfletten en
kaarten 1914-1918), deel 101 tot 112.
vorm: pak
periode: 1914-1918

a

de Oorlogskranten, een unieke collectie van oorspronkelijke dagbladen uit de Grote Oorlog 19141918, gepubliceerd in samenwerking met het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en
Hedendaagse Maatschappij; deel 1 tot 25.
vorm: pak
periode: 1914-1916

b

de Oorlogskranten, een unieke collectie van oorspronkelijke dagbladen uit de Grote Oorlog 19141918, gepubliceerd in samenwerking met het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en
Hedendaagse Maatschappij; deel 26 tot 52.
vorm: pak
periode: 1916-1918

c

de Oorlogskranten, de dagbladen van toen over de woelige jaren tussen de Eerste en de Tweede
Wereldoorlog (1918-het interbellum-1940), gepubliceerd in samenwerking met het Studie- en
Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij; deel 53 tot 78 (deel 55 ontbreekt).
vorm: pak
periode: 1918-1939

a

Heruitgave ‘Het Laatste Nieuws’, jg. 27, nr. 216 (04/08/1914 tot 255 (13/09/1914).
vorm: pak
periode: 1914

b

Het Laatste Nieuws, jg. 43 nr. 152 (01/06/1930); jg. 46 nr. 31 (31/01/1933); jg. 48 nr. 86
(27/03/1935); jg. 49 nrs. 68, 146 en 289 (1936); jg. 51 nr. 271 (28/09/1938); jg. 52 nrs. 236, 247, 282
en 312 (1939); jg. 53 nrs.11, 73, 101, 118, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 (1940); jg. 54 nr.
1 (01/01/1941); jg. 55 nr. 1 (01/01/1942); jg. 56 nrs. 110 (10/05/1943), 114 (14/05/1943), 307
(25+26/12/1943); jg. 57 nr. 1 (05/09/1944); jg. 58 nrs. 80 (14/04/1945), 108 (18/05/1945), 115
(26/05/1945).
De Torhoutsche Bode, jg. 81 nr. 14 (07/04/1945).
De Bevrijding, extra bijlage bij ‘Het Nieuwsblad’ (01+02/09/1944); bij ‘Het Volk’ (12/09/1944).
Het Laatste Nieuws, jg. 106 nr. 178 (02/08/1993): Albert treedt aan (extra editie).
vorm: pak
periode: 1941-1945 en 1993

c

Erfgoed-tydinghen: eenmalige krant over het cultureel erfgoed in Hout- & Blooteland.
vorm : 2 exemplaren
periode : 2009

d

G. Buelens: Kerstessay: Tot de vierde macht: de media-omerta (28/12); Het is niet goed, of het deugt
niet (29/12); Een dodelijk schimmenspel (30/12); Naar echt nieuwe media (31/12) in De Standaard.
vorm : 4 exemplaren
periode : 2009
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e

8/

De Standaard : 40 jaar landing op de maan (21/07); Decenniumkrant : de jaren van de hoogmoed –
van Apple tot Zeepbel in 100 etappes (26/12); Jaaroverzicht in foto’s – de keuze van de redacteuren
(31/12).
vorm : pak
periode : 2009

f

De Standaard : De hoofdlijnen van 1994 (31/12/1994); Overlijden van paus Johannes Paulus II
(2 – 3 april 2005).
Kerk en Leven : De wereld rouwt – Paus Joannes Paulus II liet werkelijk niemand onberoerd
(13/04/2005); ingesloten nagedachtenis van Karol Wojtyla, opgesteld door Godfried Kardinaal
Danneels.
vorm: pak
periode: 1994 en 2005

g

De Standaard : Extra dossier: aanval op Irak – de lange weg naar de tweede Golfoorlog (29/01/2002);
De Morgen : Het beste van het Millennium 1.
vorm : pak
periode : 2002

h

De Zweep: weekblad jg. 76, nrs. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 33 (februari 1945 tot
augustus 1945); jg. 87, nr. 29 (zondag 22 juli 1956).
vorm: afzonderlijke map (niet in doos)
periode: 1945 en 1956

i

Zondagspost: weekblad jg. 1, nrs. 9, 12, 13, 14 (maart 1945 tot april 1945).
Zondagsvriend: maandblad, speciaal koningsnummer (maart 1950).
vorm: afzonderlijke map (niet in doos)
periode: 1945 en 1950

j

Zondagspost: Onafhankelijk weekblad voor politiek en cultuur met Zondag-Magazine:
jg. 1, nr. 1 (07/01/1945) tot nr. 52 (30/12/1945); jg. 2, nr. 1 (06/01/1946) tot nr. 17 (28/04/1946);
Speciaal Kerstnummer (24/12/1944) en Wandkalender voor 1945.
vorm: afzonderlijk pak (niet in doos)
periode: 1944-1946

k

Anglo-Amerikaansche verklaring betreffende de Oorlogs Doelen, President Roosevelt en
Mr. Churchill hebben deze gezamenlijke verklaring opgemaakt in volle zee aan boord van het Britse
slagschip ‘Prince of Wales’ op donderdag 14 augustus 1941.
vorm: 1 stuk
periode: 1940-1945
opmerking: kopie

l

Bundel documenten betreffende de werking van Radio Kompas in Koekelare; Oldies Top 1000 –
Kompassertje van de Fanclub Radio Kompas (geniete brochure).
vorm: 4 stukken
periode: 1986-1988
De Standaard : Jaaroverzicht 1993 (30/12/1993);
De Standaard : Magazine 1996, jg. 4, nr. 52 (27/12/1996);
De Standaard : Magazine 1997, jg. 5, nr. 52 (26/12/1997);
De Standaard : Magazine 1999, jg. 7, nr. 42 (24/12/1999);
De Standaard : DSM – de erelijst van het jaar 2000 (29/12/ 2000);
De Standaard : De aanslag op Amerika (speciaal katern 12, 13, 14, 15, 16 en 17/09/ 2001;
De Standaard : DSM – Jaaroverzicht 2001, jg. 9, nr. 43 (21/12/ 2001);
De Standaard : Waar was u op 11 september 2001 ? (11/09/ 2002);
De Standaard : DSM – Jaaroverzicht 2002, jg. 10, nr. 43 (21/12/ 2002);
De Standaard : 2002 volgens ZAZA (28/12/ 2002);
De Standaard : DSM – 50 namen voor 2003, jg. 10, nr. 44 (28/12/2002);
De Standaard : DSM – Magazine 10 jaar, jg. 11, nr. 5 (01/02/ 2003);
De Standaard : DSM – Dit was 2003, jg. 11, nr. 43 (20/12/ 2003);
De Standaard : DSM – 50 namen voor 2004, jg. 11, nr. 44 (27/12/ 2003);
De Standaard : DSM – 2004, het jaar dat was, jg. 12, nr. 43 (24/12/ 2004);
De Standaard : DSM – 50 namen voor 2005, jg. 12, nr. 44 (31/12/ 2004);
De Standaard : DSM – Jaaroverzicht 2005, jg. 13, nr. 43 (24/12/ 2005);
De Standaard : DSM – Jaaroverzicht 2007 (24/12/ 2007);
De Standaard : 2007 in 100 foto’s – de keuze van de redacteuren (24/12/ 2007);
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De Standaard : 100 Belgen van het jaar 2007 (31/12/ 2007);
De Standaard : Guy Verhofstadt : afscheid van een monument (15/03/ 2008);
De Standaard : Mei 68 – veertig jaar utopie (03/05/ 2008);
De Standaard : Special over de Olympische Spelen van Peking 2008 (09/08/ 2008);
De Standaard : 90 jaar na de grote oorlog (08/11/ 2008);
De Standaard : Dit was 2008 (27/12/ 2008);
De Standaard : 2008 in 100 foto’s – de keuze van de redacteuren (31/12/ 2008);
De Standaard : Congo, 50 jaar later (24/04/ 2010);
De Standaard : Veni, Vidi, Vici: verkiezingen op 13 juni 2010 (14 en 15/06/ 2010);
De Standaard : 2010 – De ontmaskering, eindejaarsspecial (24/12/2010);
De Standaard : 2010 in beeld – de keuze van de redacteuren (27/12/2010);
De Standaard : Koning Albert II stopt ermee (04/04/2013);
De Standaard : De Koningskranten (07/2013);
De Standaard : Overlijden van Wilfried Martens (11/10/2013);
De Standaard : In Memoriam Leo Tindemans (1922-2014), (27/12/2014);
De Standaard : dS – Beelden van 2014;
De Standaard : dS – 100 dagen tot de ‘Klimaatconferentie Parijs’ (22/08/2015);
De Standaard : dS – Stroomopwaarts, 2015 in beelden (nr. 227 van 27/12/2015);
De Standaard : dS - Coming World Remember Me (CWRM 2014-2018 – Gone West);
De Standaard : dS – Het jaar dat zijn schaduw vooruitwerpt – 2016 in beelden (nr. 279 van
24/12/2016);
De Standaard : dS – Een terugblik 2017 (23, 24, 25/12/2017);
De Standaard : dS Weekblad: 2017 in beelden (nr. 328 van 23/12/2017);
De Standaard : 1ste jaargang – nr.1/woensdag 4 december 1918 en nr.2/donderdag 5 december 1918;
De Standaard : De vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool door de kamer gestemd (5de jg. nr. 350
van zaterdag 23 december 1922);
De Standaard : Duitsche troepen zijn Polen binnengerukt (22ste jg. nr. 245 van zaterdag 2 sept.1939);
De Standaard : De beslissing is gevallen: Engeland en Frankrijk verklaren is staat van oorlog te zijn
met Duitschland (22ste jg. nr. 247 van maandag 4 september 1939);
De Standaard : De koning weer thuis (27ste jg. nr. 203 van zaterdag 22 juli 1950);
De Standaard : Koning Boudewijn opent Wereldtentoonstelling 1958 (36ste jg. nr. 108 van vrijdag 18
april 1958);
De Standaard : Wat Vlaamse eendracht verwezenlijkte: mars van de doorbraak – incidenten kunnen
grootse betoging niet storen (39ste jg. nr. 288 van maandag 15 oktober 1962);
De Standaard : dS – Groen de groei, N-VA de macht (15/10/2018).
9/

a

Krant van West-Vlaanderen : West-Vlamingen in Kamer en Senaat 13 juni 2010 (18/06/ 2010);
Het Nieuwsblad: Uitslagen verkiezingen voor Kamer en Senaat 13 juni 2010 (14/06/2010);
Knack Extra: België in documenten (22/01/ 2010);
Knack: Het jaar 2011 (jg. 41, nr. 52 (28/12/2011);
Knack Special : Stad in oorlog: Brugge, Gent, Leuven, Brussel, Antwerpen, Hasselt, Kortrijk; zeven
steden, zeven verhalen – WO II (educatief dossier 1 / 2011-2012);
Knack Extra: Albert II: 20 jaar koning (12/06/2013);
Knack: De verhalen achter 2014 (nr. 52 van 24/12/2014);
Knack: De verhalen achter 2015 (nr. 52 van 23/12/2015);
Brugsch Handelsblad : 100 jaar zeehaven van Brugge 1907 – 2007 (27/06/ 2007);
Het Nieuwsblad : Beelden van een eeuw 1880-1980 ( Het nieuws uit uw streek; De jeugd van uw
streek; De straten van uw streek; Werken in uw streek; De gebouwen van uw streek; Vrije tijd in
uw streek (november/ 2010);
Het Volk : 60B40 – Boudewijn I – is de 24ste afstammeling (04/09/1990);
Het Volk : 60B40 – Boudewijn I – als vorst een zeer gewetensvol man (05/09/1990);
Het Volk : 60B40 – Boudewijn I – ’s konings blauwe geschelpte draagt een kroontje op zijn ring
(06/09/1990);
Het Volk : 60B40 – Gulden boek voor Boudewijn I (08/09/1990);
Het Volk : Vaarwel – Albert volgt Boudewijn op (02/08/1993);
Het Volk : Albert II legt maandag de eed af (03/08/1993);
Het Volk : Onze dynastie (06/08/1993);
Het Volk : Albert II – in het voetspoor van zijn broer (09/08/1993);
Het Volk : Albert II – ik zweer … (10/08/1993);
Het Volk : Albert II – applaus en groot militair vertoon (10/08/1993);
Het Volk : Damiaan zalig I (06/ 06/1995);
Het Volk : Damiaan-Deel II : Hij was een van hen (01/06/1995);
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Het Volk : Damiaan-Deel III : Kalaupapa, de hel van Molokai (02/06/1995);
Het Volk : Damiaan-Deel IV : De laatste reis (03/06/1995);
Het Volk : Een dag om nooit te vergeten – huwelijk Filip en Mathilde (06/12/1999);
Het Nieuwsblad: De 100 mooiste luchtfoto’s van Roeselare, Tielt en Izegem (2011).

10/

b

Meidagen 1940 : De Volksgazet (13/05/1940); Het Nieuwsblad (13/05/1940); Gazet van Antwerpen
(16/05/1940); Het Nieuws van den Dag (19/06/1940); Het Laatste Nieuws (24/06/ 1940).

c

De Standaard : FDF dreigt met breuk (16/09/ 2011); Walter Van Beirendonck maakt De Standaard
(16/09/ 2011).

d

Gazet van Antwerpen : Tunnels onder Schelde geopend (Jaarkrant 1933); met Het Bouwbedrijf,
speciaal tunnelnummer (nr. 102 – reeks B – 09/09/1933).

e

De Standaard Weekblad: 2011 – het jaar in beeld (nr. 19 van 31/12/2011);
De Standaard Weekblad : Beelden van 2012 (nr. 71 van 29/12/2012).

f

Collectie verzetsbladen: De Vrijheidsgalm (weekblad): jg. 2, nr. 8, 25/02/1945 (p. 3 artikel over
Koekelare); nr. 9 en 10. De Vrijheidsecho (weekblad): jg. 1, nr. 1, (18/03/ 1945); nr. 2, 4-9, 11-21, nr.
23 (19/08/1945) en 25; (artikels over Koekelare in nr. 1, 2, 23 en 25; artikel over Bovekerke nr. 18);
Het Belfort. Orgaan van het Onafhankelijkheidsfront, nr. 14 (1945).
vorm : pak
periode : 1945

g

De Thouroutenaar , jg. 74, nr. 24 (16/06/1928) : artikel van pastoor A. Mervillie, Vlaamsche koppen
uit de streek.

h

Collectie exemplaren Het Laatste Nieuws: jg. 57, nr. 86; jg. 58, nr. 90, 98, 100, 101, 102, 103, 107,
109, 112, 113, 114, 119, 124, 126, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149,
150.
vorm: pak
periode : 1944-1945

i

Collectie exemplaren dag- en weekbladen: Het Woensdagblad (Brugge), jg. 9, nr. 49;
Brugsch Handelsblad, jg. 39, nr. 31; De Koerier, nr. 47; Het Algemeen Nieuws, nr. 135-136;
Het Nieuwsblad, jg. 13, nr. 13.
vorm : 6 stukken
periode : 1943-1944

a

Notre Belgique, 24/10/ 1918 (einde WO I).

b

Het Laatste Nieuws, Het leger verdedigt heldhaftig ons grondgebied (13/05/1940); Leve België !
Leve de koning ! Leve de vrijheid ! (05/09/1944).

c

Brief van Ronny Vanhooren, lokale reporter voor Het Nieuwsblad, met verwijzing naar een artikel
over Koekelare.
vorm : 1 stuk
periode : 1988

d

Gazet van Antwerpen, jg. 42 Franse president overleden na een aanslag (7 mei 1932); jg. 45
(31/08/1935) overlijden van koningin Astrid van België (29 augustus 1935).
vorm : 2 stukken
periode : 1932-1935

e

125 jaar Het Laatste Nieuws: 7 juni 1888 – 7 juni 2013.

f

De Zeewacht: Feestnummers, jg. 96, 12/1990 en jg. 97 12/12/1991; De Standaard: Nelson Mandela
– de feilbare messias (07/12/ 2013); dS Weekblad, nr. 123, Beelden van 2013 (28/12/ 2013); Het
Laatste Nieuws: ‘Daar zijn ze !’ 50e verjaardag van de bevrijding (31/08/1994); De Nieuwe Gids: 22,
23, 24/07/ 1950 en 01/08/1950; 16, 17 en 18/07/1951; Krant van West-Vlaanderen: Dossier ‘De
Groote Oorlog’ (08/11/ 2013); Het Volk: Duits offensief gestopt.

g

Knack : De Groote Oorlog in en om West-Vlaanderen (27/06/2014).

h

Knack Historia : De grote zoektocht naar GOD (Joden – Christenen – Moslims), (26/06/2014).

i

Le Soir: vendredi 24 avril 1953 est un exemplaire authentique d’époque.
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Het Laatste Nieuws: 100 jaar in merkwaardige voorpagina’s – de Eeuwkranten:
- Onze vorsten in lief en leed
- Noodlot en rampspoed treffen ons land
- België in feeststemming
- Oproer en onrust
- De wereld in oorlog
- Ze betaalden met hun leven
- Geteisterde wereld
- Omwentelingen van de eeuw
- Figuren van de eeuw
- Grootse sportevenementen
vorm: map

11

j

Collectie kranten en krantenknipsels nopens de ‘koningskwestie 1950’: de volle waarheid over
Leopold III.
vorm: map
periode: 1950

k

Krant van West-Vlaanderen: bijlage ‘100 West-Vlamingen van de 20ste eeuw’ en ‘Houtland
magazine’.

l

Het Nieuwsblad: Sportwereld – 100ste Ronde van Vlaanderen (uitzonderlijke editie 26/03/2016).

m

Le patriote illustré 1929 (ingebonden).

n

Le patriote illustré 1930 (ingebonden,).

o

De krant van de 20ste eeuw: Het Volk : doos a) van 1900 tot 1952; doos b) van 1953 tot 2000.

a

Bundel verhalen over Eerste Wereldoorlog vesschenen in De Standaard tussen juni2014 en
december2014

b

Bundel verhalen over Eerste Wereldoorlog in West-Vlaamse velden, verschenen in De Krant van
West-Vlaanderen; nrs 1-40 volledig
vorm: pak

Collectie krantenknipsels (geordend door Arthur Dewit)
A Collectie knipsels exclusief over Koekelare: Het Laatste Nieuws, in schrift gekleefd door
reporter Remi Devisscher (02/05/1941- 12/08/1944).
B Collectie knipsels exclusief over Koekelare: Het Laatste Nieuws, in schrift gekleefd door
reporter Marc Leplae (15/10/1960- 29/11/1961).
C Reeks ingebonden knipselverzamelingen, exclusief met berichten over Koekelare verzameld door
reporter Frans Dedrie 1969-1973; ook programma’s en uitnodigingen voor diverse manifestaties
(vooral toneel maar ook politieke documenten)
D

Idem 01/05/1974-25/12/1976.

E

Idem 12/02/1978- 03/12/1979

F

Idem 01/01/1980-31/12/1980

G Idem 01/01/1981-31/12/1981
H

Idem 01/01/1982-31/12/1983

I

Idem 01/01/1984-31/12/1984

J

Idem 01/01/1985-31/12/1985
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K

Idem 01/01/1986- 31/12/1986

L

Idem 17/02/1988-30/06/1988

M M. Monstrey, Knipsels over Koekelare 1988, dl. 2 (01/04-30/06/1988)
N

Idem, dl. 3 (01/07/1988-30/09/1988)

O

Idem, dl. 4 (01/10/1988-31/12/1988)

P

Idem, aanvullingen van juli tot december 1988.

Q

Idem, Knipsels over Koekelare, Bovekerke, Zande, 02/01/1990-29/06/1990

R

Idem, 01/06/1990-29/12/1990.

S

Idem, 02/07/1990-14/12/1990.

T

Idem, 30/06/2000-31/12/2000

1-62 Mappen met knipsels uit diverse kranten, exclusief over Koekelare uit diverse kranten en
weekbladen vanaf 1838 tot 2014.

7/05/2022

337

24E-01K
bewaargever: R. Vanhooren
bewaargever: R. Crombez

Fotografie

1
2-4

opmaak: J. Heus

opmerking: zie ook Beeldbank (foto’s, films), collectie affiches en krantenknipsels.
1/

2/

3/

a

Reglement, bestuur en leden van diaclub De Trekker.
vorm: 3 stukken
periode : 1979-1980

b

Bundel documenten over de werking van diaclub De Trekker: programma’s, briefwisseling, rekeningen,
jaarverslag, uitnodigingen, enquête en ledenreglement, jureringsbladen van diawedstrijd , bestuurswerking,
ledenwerving, dialijsten van leden.
vorm: pak
periode : 1980

c

Bundel documenten over de werking van diaclub De Trekker: programma’s, briefwisseling, rekeningen,
jaarverslag, uitnodigingen, jureringsbladen, dialijsten van leden, bestuursverslagen.
vorm: pak
periode : 1981

d

Cursussen van diaclub De Trekker over portretfotografie en de techniek van het fotograferen.
vorm: pak
periode : 1981-?

e

Bundel documenten over de werking van diaclub De Trekker: programma’s, briefwisseling, rekeningen,
jaarverslag, uitnodigingen, jureringsbladen, dialijsten van leden, bestuursverslagen.
vorm: pak
periode : 1982

f

Bundel documenten over de werking van diaclub De Trekker: programma’s, briefwisseling, rekeningen,
jaarverslag, uitnodigingen, jureringsbladen, dialijsten van leden, bestuursverslagen.
vorm: pak
periode : 1983

a

Bundel documenten over de werking van diaclub De Trekker: programma’s, briefwisseling, jaarverslag,
uitnodigingen, bestuursverslagen, financieel overzicht, ledenlijst, dossier 3e diashow, jureringsbladen .
vorm: pak
periode : 1984

b

Bundel documenten over de werking van diaclub De Trekker: briefwisseling, bestuursverslagen, financieel
overzicht, dossier 4e diashow.
vorm: pak
periode : 1985

c

Bundel documenten over de werking van diaclub De Trekker: briefwisseling, bestuursverslagen, financieel
overzicht, jureringsbladen, dossier 5e diashow.
vorm: pak
periode : 1986

d

Bundel documenten over de werking van diaclub De Trekker: briefwisseling, bestuursverslagen, financieel
overzicht, jureringsbladen, dossier 6e diashow, ledenlijsten.
vorm: pak
periode : 1987

a

Bundel documenten over de werking van diaclub De Trekker: bestuursverslagen, ledenlijsten,
jureringsbladen, financieel overzicht, dossier 7e diashow, briefwisseling, periodiek Het Trekkertje (jg. 1, 5
nummers).
vorm: pak
periode : 1988

b

Bundel documenten over de werking van diaclub De Trekker: bestuursverslagen, ledenlijsten,
jureringsbladen, financieel overzicht, dossier 8e diashow, briefwisseling, periodiek Het Trekkertje (jg. 2, 7
nummers), wijziging bestuurs- en ledenreglement.
vorm: pak
periode : 1989

c

Bundel documenten over de werking van diaclub De Trekker: bestuursverslagen, ledenlijsten,
briefwisseling, jureringsbladen, financieel overzicht, dossier 9e diashow, wijziging bestuurs- en
ledenreglement.
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vorm: pak

4/

periode : 1990

d

Bundel documenten over de werking van diaclub De Trekker: bestuursverslagen, ledenlijsten,
jureringsbladen, financieel overzicht, dossier 10e diashow, briefwisseling.
vorm: pak
periode : 1991

e

Bundel documenten over de werking van diaclub De Trekker: bestuursverslagen, ledenlijsten,
jureringsbladen, financieel overzicht, briefwisseling.
vorm: map
periode : 1992

a

Bundel documenten over de werking van diaclub De Trekker: bestuursverslagen, ledenlijsten,
jureringsbladen en briefwisseling.
vorm: map
periode : 1993

b

Bundel documenten over de werking van diaclub De Trekker: bestuursverslagen, ledenlijsten,
jureringsbladen en briefwisseling.
vorm: map
periode : 1994

c

Bundel documenten over de werking van diaclub De Trekker: uitnodigingen naar de leden.
vorm: map
periode : 1995-2000

d

Diaclub “De Trekker”: reglementeringen afdeling I en II van 4 juni 1984 (met aanpassingen en
overschrijvingen).
vorm: 2 stukken
periode: 1984
bijgevoegd: Vademecum “Westvlaams verbond van foto- & diakringen” (WVFD).

e

Bundel documenten van diaclub “De Trekker”: diashow 4, 6, 7, 8, 9 en Koekelare doorheen de tijd.
vorm: map
periode: 1985-2017

f

Bundel documenten van diaclub “De Trekker”: beoordelingsbladen ‘showtrofee 1988-1989’; oorkonde
voor “cafe billiard” beste romantische reeks, voor “allez maurice” top 3 voor humor en voor “liefde van
later” top 3 voor fotografie.
vorm: map
periode: 1988-1990
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24F-01F

Oude drukken

bewaargever: R. Seys

1/

f

opmaak: J. Heus

a

Chanut, Le Saint Concile de Trente oecuménique et général célébre sous Paul III, Jules III et Pie IV,
souverains pontifes, Parijs, 1686 (3).

b

Le Clerc J., Bibliothèque Choisie, pour servir de suite à la bibliotheque universelle”, t. XVI, XVII,
Amsterdam, 1708.

c

Bentivoglio, Histoire des guerres de Flandre, t. 3, Parijs, 1769 (vertaling M. Loiseau).

d

Auger, Harangues tireés d’Hérodote, de Thucydide, des histoires grecques de Xénophon, de sa
retraite des dix mille, et de sa Cyropédie, t. 1, Parijs, 1788.

e

Auger, Harangues tireés d’Hérodote, de Thucydide, des histoires grecques de Xénophon, de sa
retraite des dix mille, et de sa Cyropédie, t. 2, Parijs, 1788.

f

Dictionnaire de l’Académie Françoise, t. 1 A-K (Parijs 1795-1796 ?).

g

G.F. Tanghe (kanonik), Parochieboek of beschryving van Wercken, Brugge, 1861 (eerbiedig opgedragen
aan pastoor Petrus Van Haelewyn en aan de parochianen van Werken).
vorm : 1 stuk
periode : 1861
G.F. Tanghe: Leven van den H.Martinus, bisschop van Toursen patroon van Couckelaere gevolgd door de
beschrijving dezer parochie; parochieboek van Koekelare in originele uitgave heringebonden.
Vorm: 1 stuk
periode: 1858
Opmerking: gift van G. Everaert
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25A-01D
bewaargever: Parochiaal schoolcomité Mokker

Wandkaarten
opmaak: J. Heus
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Inventarisatie Wandkaarten / geschiedenis: 25A-01D ; aardrijkskunde 27A-01D / 1033
Code
Titel
Tijdsperiode
Schaal
Uitgever
Krt
Afmetingen(
nr
mm)
25APalestina
Ter
30 km = 10
Emile
H115Xb150
01D
Heilig-land gelegenheid
cm
CremersVan
Jozef Baert
wereldtentoo
nst.

25A01D
25A01D
25A01D
25A01D
25A01D

25A01D
25A01D

NoordAmerika
Europa
Staatkundi
g
België
Staatkundi
g
België
Staatskund
ig
België
algemene
kaart

Tot 1948

J. Cremers

1945-1990

6,5 cm = 500
km
1:4.000.000

1950-1990

1:200.000

Etabl. Steppe
Ninove

1919-1948

1:250.000

1979…

1:200.000

Carto pvba
(Cremer’s
schooluitgave
n)

Azië

Tot 1948

J. Cremers

H130Xb148

AndereWereldkaa
rt

Na 1974

6,5 cm = 500
km
1:635.500.00
0

Vzw
Wereldsolidar
iteit
(Broederlijk

H90Xb132

Carpress

Projecti
e

Wett.Dp
nr

Aanvull.ingen en opmerkingen
Wereldtentoonstell. Brussel
1935 Parijs 1937 “eerediplomagoudenmedaille-zilveren
medalie’. Inzet kaart. De
wereld na verspreiding der
volkeren en Zendingen van de
H.H. Petrus en Paulus.

H120Xb116
C
013

H120Xb156

Kegel
projecti
e

H117Xb137

H100Xb112

C
002

H115Xb150

D/1979/
1435/5

Deze kaart is voorbereid en
getekend door het Europees
kartografisch instituut te Brussel
(aanduiding van gewesten en
taalgebieden)

Petersprojecti
e
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Delen)

25A01D

25A01D

25A01D

27A01D

Wereldkaa
rt

Voor 1989

1:20.000.000

Parijs 1742

Miles
d’Allemagne
15 au Degré
Miles d’Italie
60 au Degré

Kaart van
de 17
Provincies

Administra
tieve
Kaart van
Belgisch
Congo en
zijne
Verbinding
swegen 1937
Provincie
WestVlaandere
n
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Orohydrografi
e,

J. Flamme –
1937
Drukkerij
Lesigne
Brussel

1969…

Boekh.
Lescrauwaet
Brugge
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Inzet poolgebieden schaal
1:40.000.000

H44Xb50
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Rue des
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Augustins,
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Met de “Frontières de France”,
o.a. met de rivier de Somme (zie
ook de atlas “Vlaanderen in
oude kaarten”
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1/4.000.000
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Ministerie van
Koloniën

1:65/000

Carto pvbq

C
033

H155Xb120

D/1969/
1435/3

Deze kaart is voorbereid en
getekend door het Europees
Kartografisch Instituut te
Brussel. Directeur: H. Plaizier.
Redaktie: Maria Beyers,
licentiate aardrijkskunde. Met
medewerking van de WestVlaamse Ekonomische Raad te
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27A01D

27A01D
27A01D

27A01D

Gerechtelij
ke
indeling,
landbouw
en
nijverheid)
Blinde
kaart
recto:
Belgie
Verso:
Europa
Benelux
reliëf
België
streken en
landen
(fysisch)
Administra
tieve kaart
van Belgiê

Brugge. Kartografie: Alfons
Maes, bijgestaan door Kristjan
Vanmessom en Josiane Denis.

Dossray

1:275.000

H125Xb142

H208Xb156

Vanaf 1920

6 cm = 15 km

Cremers

H110Xb126

KB van
17/09/1975

1 : 300.000

De
Standaardgro
ep

H87Xb120

Naamlijst van de gemeenten
volgens KB van 17 september
1975 (wet van 30 december
1975).
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25A-01K
bewaargever: J. Heus
T. Dereeper
Spaenhiers

1a
1b
2 - 11

Geschiedenis
opmaak: J. Heus
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1/

a Tijdsbanden:
- Herrmann, Unser Weg durch die Geschichte. Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 1975
- Barzun J., Ce que l’homme a édifié, Time-Life
- Prehistorie tot 2000
- Beelsman J., Werk en documentatiemap. De laatste 50 jaar (1914-1975)
- Prehistorie tot 2000, ontwerp.
- Beelen St., Geschiedenis, schematisch overzicht, Kortrijk
- De geschiedenis van België in woord en beeld (2005)
vorm: map
periode: 1975-2005
b Collectie schriften van Hector De Gryse, pastoor van de Sint-Martinusparochie in Koekelare:
a) Historische kerkelijke en burgerlijke bestuursinstellingen;
b) Heren van Koekelare en hun hoven, met Landliederen van Karel de Gheldere;
c) Topografie en toponymie: hofsteden; pastoors van Koekelare; elementen van de geschiedenis van
Koekelare;
d) Gilden: Onze-Lieve-Vrouw; Sint-Sebastiaan; Sint-Joris; tal van krantenknipsels;
e) Elementen over de geschiedenis van Koekelare volgens Collationes Brugenses, jg. X, p. 111;
bevolkingsgegevens;
f) Geschiedenis van Koekelare: bijzondere gebeurtenissen.
vorm: 6 schriften
periode : 1933-1946
opmerking: deze notities gebruikte H. De Gryse voor zijn bijdragen in Kooklare Noene (1e-15e jg. zie 14E01K, 1b-2e).
bijgevoegd: gemeenten met Sint-Martinus als patroonheilige.
c Tekst Zij zullen haar niet hebben de schone ziel van ’t kind, gezongen op de wijze van de Vlaamse Leeuw,
door J.V.
vorm: 1 stuk
periode : 1919
opmerking: kopie uit ‘De Vlaamsche Zanger’, dl. 1, 191910.
d Manuscript van de bijdragen over de geschiedenis van Koekelare door pastoor Hector De Gryse in het
parochieblad Kooklare Noene.
vorm: pak
periode: 1945-1951
opmerking: gedrukte versie zie 24A-01K / 13 a Krantenknipsels .
e Prieuré de Saint-Martin à Koekelare uit Monasticon Belge Tome III province de Flandre Occidentale, 1960.
Sint Martinus priorij Koekelare
vorm: 1 stuk
opmerking: kopie
f Notities van T. Dereeper betreffende de geschiedenis van Koekelare.
vorm: map
periode: 1970?
g Bundel documenten over Edouard Le Grand de Reulandt (controleur van belastingen in Koekelare 1856),
Pieter en Prudence Lansens en Pieter Bortier.
vorm : map
periode : 1878-1958
opmerking : met notities van R. Seys en het kinderliedje Klein Muzikantje.
h Bundel documenten over de geschiedenis van Koekelare (overwegend aflomstig van Remi Devisscher), een
studie over Torhout en R. Seys, Een Koekelaars memorieboek, Brugge, 1955 (manuscript).
vorm : map
periode : 1938-1975
opmerking : met grafredes voor August Vanhee en Karel Devolder door R. Meersseman en een ganzenspel
over West-Vlaanderen.
i D. Vanhegen, Heuristiek middeleeuwen. Dorpsgeschiedenis Koekelare, Koekelare, 1983.
vorm : 1 stuk
periode : 1983
j Exemplaar Het Rijk der Vrouw, nr. 711 met fotoreportage over Koekelare (p. 34 - 35 en 49).
vorm : 1 stuk
periode : 1958
k Historiek van Koekelare opgemaakt door Gabrielle Deketelaere met ingekleefde foto’s (genomen door
Demoen in opdracht van pastoor H. Degryse) en prentbriefkaarten.
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vorm : 1 schrift

periode : 1937

l Bundel documenten betreffende de geschiedenis van Vladslo: akten, brieven, gedichten, kerk- en
disrekeningen, lijst met pastoors, kasteel Ter Heyde, ….
vorm : pak
periode : ca. 1000 - 20e eeuw
opmerking : kopies
m Brief van een vriend (Robert Desnick?) aan Pieter Lansens, waarbij hij hem een zegel van het ‘Oost- inde
Zuidhof’ gaf.
vorm: 1 stuk
periode: 1850?
2/

3/

a Kasboek van Spaenhiers vzw.
vorm: register

periode : 2000-2005

b Rekeningen Spaenhiers vzw.
vorm: map

periode : 2000

c Rekeningen Spaenhiers vzw.
vorm: map

periode : 2001

d Rekeningen Spaenhiers vzw.
vorm: map

periode : 2002

e Rekeningen Spaenhiers vzw.
vorm: map

periode : 2003

f Rekeningen Spaenhiers vzw.
vorm: map

periode : 2004

g Rekeningen Spaenhiers vzw.
vorm: map

periode : 2005

h Bundel rekeninguittreksels Spaenhiers.
vorm: pak

periode: 1993-2006

a Bewijzen van ingezonden publicaties aan de Koninklijke Bibliotheek Albert I voor het ‘wettelijk depot’.
vorm: map
periode : 1999-2018
b Ruilovereenkomst inzake periodieken tussen VIOE en Spaenhiers vzw.
vorm: 1 stuk
periode : 2003
c Briefwisseling met het gemeentebestuur Koekelare aangaande het gebruik van kiezerslijsten in het HADOCK
met uittreksel uit het Algemeen Kieswetboek.
vorm: 2 stukken
periode : 2000-2002
d Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad aangaande de vereenvoudigde boekhouding van vzw’s.
vorm: 1 stuk
periode : 2003
e Modellen van opeenvolgende folders Spaenhiers vzw.
vorm: 9 stukken
periode : 1993-2010
f Krantenknipsel en brief van Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen inzake
opgravingen in Koekelare door Spaenhiers vzw.
vorm: 2 stukken
periode : 1981

g Overdrukken van artikelen van Spaenhiers vzw in Coclariensia, met een aantal tekeningen (opgravingen,
mottekasteel) en kopies van krantenartikelen over de Oosthofcampagnes.
vorm: map
periode: 1985-1990
h Overdruk van 'Een laat-middeleeuws site met walgracht te Koekelare' uit Archeologia Belgica nr. 258.
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vorm: 1 stuk

periode: 1984

i Beschrijving van het archeologisch materiaal gevonden op het erf van R. Vandewalle, Brugse Heirweg in
Koekelare (22p. + noten en tekeningen) door Marc Dewilde.
vorm: map
periode: 1981-1982
bijgevoegd: Exsitu “Een interview met Marc Dewilde” (2019).
j Kladversie van herziene statuten Spaenhiers vzw.
vorm: 1 stuk
periode: 2004
k Bundel documenten betreffende Zande.
vorm: map

periode: 1971-1995

l Bijdragen over de geschiedenis van Koekelare door pastoor Hector De Gryse; knipsels uit het parochieblad
Kooklare Noene (ontbreken p. 19 & 20) geannoteerd door dezelfde en door Triphon Dereeper.
vorm: pak
periode: 1945-1970
opmerking: met prent over de wijding van klokken; zie ook 1 b & d.
m Fragmenten uit de recente geschiedenis van Eernegem (H. Beernaert, L. Bolle, Op zoek naar historische
bronnen te Eernegem, educatief pakket voor de 3e graad van het basisonderwijs): onderwijs, kasseileggers,
klooster, kerk, oorlogsmonument, gemeentehuis, gildhof, molen, station & Oscar Willems.
vorm: 1 stuk
periode: 2000
n Exemplaar van M. Hemeryck, Arm Vlaanderen! De crisis van de jaren 1840 in de Vlaamse dorpen: gemeente
Koekelare, oefening Nieuwste Tijd, UGent, 2000.
vorm: 1 stuk
periode: 1999-2000
o Collectie bijdragen van Maurice Vanhegen ,Triphon Dereeper en Georges Everaert over de geschiedenis van
Koekelare (wijken, straten, molens, naam, bevolking, priesters, Mokkerstam, klokken, suisse, gedichten van
Karel de Gheldere:De Processie, De Hellejongen, Lied van De Tram, Zuudhove kapel).
vorm: map
periode: 1970-1977
4/

a Dossier over de werking Spaenhiers vzw: (rekeningen, boekhouding, toelage, uitnodigingen, ledenlijst, actie
fotokopies Arenbergarchief Edingen).
vorm: map
periode : 1987-1989
b Dossier over de werking Spaenhiers vzw: (rekeningen, boekhouding, toelage, verslagen, uitnodigingen).
vorm: map
periode : 1990-1991
c Dossier over de werking Spaenhiers vzw: (rekeningen, boekhouding, toelage, verslagen, uitnodigingen).
vorm: map
periode : 1992
d Dossier over de werking Spaenhiers vzw: (rekeningen, boekhouding, toelage, verslagen, uitnodigingen).
vorm: map
periode : 1993
e Manuscript en gedrukt exemplaar van Jaarboek Spaenhiers 1993 met factuur.
vorm: map
periode : 1993-1994
f Dossier over de werking Spaenhiers vzw: (rekeningen, boekhouding, toelage, verslagen, briefwisseling) Lespakket Bronnen over Koekelare (manuscript, gedrukt exemplaar, verwerking voor 6e leerjaar door A.
Dewilde – Project gasleiding Lichtervelde-Nieuwpoort met verslag in Uit de hoek, jg. 9, nr. 2 (winter 1994),
p. 22-23.
vorm: map
periode : 1994
g Manuscript en gedrukt exemplaar van Jaarboek Spaenhiers 1994 met factuur.
vorm: map
periode : 1994-1995
h Dossier over de werking Spaenhiers vzw: (rekeningen, boekhouding, toelage, verslagen, briefwisseling) –
Lespakket De thuiskomst van Michiel Quaetjonc (Ieper).
vorm: map
periode : 1995
i Manuscript en gedrukt exemplaar van Jaarboek Spaenhiers 1995 met factuur.
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vorm: map
5/

periode : 1995-1996

a Dossier over de werking Spaenhiers vzw: (rekeningen, boekhouding, toelage, verslagen, briefwisseling);
fusievoorstel van Spaenhiers aan Coclariensia en manuscript van gids voor uitstap naar Walcheren.
vorm: map
periode : 1996
b Manuscript en gedrukt exemplaar van Jaarboek Spaenhiers 1996 met factuur.
vorm: map
periode : 1996-1997
c Manuscripten van Puzzelstukken uit het Koekelaarse verleden 847-1997 en Handleiding met telkens een
gedrukt exemplaar.
vorm: map
periode : 1997
d Manuscript en gedrukt exemplaar van Jaarboek Spaenhiers 1997 met factuur.
vorm: map
periode : 1997-1998
e Dossier over de werking Spaenhiers vzw: (rekeningen, boekhouding, toelage, verslagen, briefwisseling); met
een exemplaar van ’t Spiegeltje, jg. XV, nr.5 (nov. 1997) en ’t Scharniertje, maart 1997.
vorm: map
periode : 1997
f Manuscript reisbrochure Frans-Vlaanderen; contractvoorstellen met de familie Cuylle.
vorm: map
periode : 1997
g Manuscript reisbrochure Zwalm.
vorm: map

6/

periode : 1998

a Dossier over de werking Spaenhiers vzw: (rekeningen, boekhouding, toelage, verslagen, uitnodigingen).
vorm: map
periode : 1998
b Manuscript en gedrukt exemplaar van Jaarboek Spaenhiers 1998 met factuur.
vorm: map
periode : 1998-1999
c Dossier over de werking Spaenhiers vzw: (rekeningen, boekhouding, toelage, verslagen, uitnodigingen,
ledenlijst).
vorm: map
periode : 1999
d Manuscript Project Volkscultuur met Koekelaarse basisscholen; manuscripten van de verwerkte opdrachten
in de basisscholen met gedrukte uitgaven.
vorm: map
periode : 1999
e Manuscript en uitgave reis naar Henegouwen.
vorm: map
periode : 1999
f Dossier over de werking Spaenhiers vzw: (rekeningen, boekhouding, toelage, verslagen, uitnodigingen,
ledenlijst).
vorm: map
periode : 2000
g Dossier Open Monumentendag Bovekerke: manuscript educatief pakket met handleiding en uitgaven;
manuscript en gepubliceerd exemplaar van de uitstap naar Veurne.
vorm: map
periode : 2000
h Jaarverslag Spaenhiers vzw. en HADOCK.
vorm: map
periode : 2003

7/

a Manuscript en gedrukt exemplaar van Jaarboek Spaenhiers 1999 met factuur.
vorm: map
periode : 1999-2000
b Dossier over de werking Spaenhiers vzw: provinciale toelage, briefwisseling, uitnodigingen, opening
HADOCK, ontvangst Bronzen Stekker, Oosthofplaket. Manuscript en exemplaar Grootouders en
kleinkinderen schrijven geschiedenis.
vorm: pak
periode : 2001
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c Manuscript en exemplaar Open deur bij opening HADOCK.
vorm: 2 stukken
periode: 2001
d Manuscript Jaarboek Spaenhiers 2000.
vorm: pak

periode : 2000-2001

e Dossier over de werking Spaenhiers vzw: provinciale toelage, briefwisseling, uitnodigingen.
vorm: pak
periode : 2002
8/

a Manuscript en exemplaar Met de Spaenhiers naar Saaftinge (met documentatie).
vorm: map
periode : 2002
b Manuscript educatief pakket J. Heus, Weer opgraven in Oudenburg, met oplossingen en handleiding voor de
leerkrachten.
vorm: map
periode : 2001-2003
c Manuscripten J. Heus, M. Dewilde, Puzzelstukken uit het Koekelaarse verleden, derde druk (met foto’s).
vorm: map
periode : 2002
d Manuscript Jaarboek Spaenhiers 2001.
vorm: pak

periode : 2002

e Manuscript Julien Perdu, Herinneringen (met documentatie).
vorm: map
periode : 1920-1980
f Dossier over de werking Spaenhiers vzw: subsidieaanvraag, briefwisseling, verslagen, uitnodigingen.
vorm: pak
periode : 2003
9/

a Jaarboek Spaenhiers 2002, uitgeprinte versie met foto’s en fotocopies.
vorm: map
periode : 2001-2002
b Jaarboek Spaenhiers 2003, uitgeprinte versie.
vorm: map
periode : 2002-2003
c Dossier over de werking Spaenhiers vzw: subsidieaanvraag, briefwisseling, interviews grootouderskleinkinderen, vrije basisschool, verslagen, uitnodigingen.
vorm: map
periode : 2004
d Dossier over de werking Spaenhiers vzw: subsidieaanvraag, briefwisseling, verslagen, uitnodiging, dossier
site Pyck.
vorm: map
periode : 2005
e Dossier wandelpad Rozendaal Ichtegem: artikel in Het Groene Blad (kladversie), wandeling Erfgoeddag;
brochure Het Rozendaal Wandelpad.
vorm : bundel
periode : 2005 - 2009
opmerking : zie Beeldbank: pp-presentatie Erfgoeddag 2005.

10/

a M. Dewilde, J. Heus, Bronnen over Koekelaars verleden, Koekelare, 1994 ( lespakket).
b M. Dewilde, J. Heus, F. Vandewalle, Interimverslag 1988-1995 over Het Oosthof te Koekelare, overdruk uit
Archeologie in Vlaanderen V (1995-1996).
c M. Dewilde, J. Heus, Met de Spaenhiers naar Walcheren, 1996 (reisbrochure).
d M. Dewilde, J. Heus, Puzzelstukken uit het Koekelaarse verleden 847-1997 (lespakket).
e

M. Dewilde, J. Heus, G. Vandenberghe, Met de Spaenhiers door Frans-Vlaanderen, 1997(reisbrochure).

f J. Heus, Over Koekelare en ’t Brugse Vrije, 1999 (lespakket).
g J. Heus, Met de Spaenhiers naar Henegouwen, 1999 (reisbrochure).
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h Grootouders en kleinkinderen schrijven geschiedenis, Vrije basisscholen, 1999 (lespakket).
i J. Heus, Met de Spaenhiers naar Veurne, 2000 (reisbrochure).
j J. Heus, Sint-Gertrudiskerk Bovekerke- Monumentendag 2000 (lespakket).
k J. Heus, Open deur: Historisch-archeologisch documentatiecentrum, 2001.
l Grootouders en kleinkinderen schrijven geschiedenis, Gemeenschapsonderwijs, 2001(lespakket).
m J. Heus, Met de Spaenhiers naar Saaftinge, 2002 (reisbrochure).
n J. Heus, G. Staelens, Project Demeter: Wostinia of Utfanc, 2002.
o M. Dewilde, J. Heus, Puzzelstukken uit het Koekelaarse verleden, 2002 (herziening lespakket).
p J. Heus, Weer opgraven in Oudenburg, 2003 (educatief pakket met handleiding voor de leerkrachten).
q J. Heus, Vademecum bij Kortrijkbezoek, 2003 & J. Heus, M. Missiaen, Met de Spaenhiers naar Tongeren,
2004 (reisbrochure).
r J. Heus, Erfgoeddag bij de Spaenhiers, 2004.
s J. Heus, J. Muys, Erfgoeddag Houtlandhove, 2005; met manuscript.
t M. Missiaen, Met de Spaenhiers een kijk op 175 jaar België, 2005 (reisbrochure).
u Kalender Spaenhiers 2006: Drie eeuwen dorpskern Koekelare, 1705-2005.
v J. Heus, B. Lootens, Kleurig erfgoed. Vlaggen en uniformen, 2006.
w M. Dewilde, Met de Spaenhiers naar Arras, 2006 (reisbrochure).
x De Verenigde Naties en de eliminatie van racisme en rassendiscriminatie (Dag van de Verenigde Naties – 24
oktober 1983).
y Collectie Jaarboeken Spaenhiers 1993;1995;1996; 1999; 2000;2001;2002 (zie bib. 25K-01C/3111).
opmerking: vanaf 2001 zijn de jaarboeken ook digitaal ter beschikking (onedrive).
z M. Missiaen, Met de Spaenhiers naar Mechelen, hoofdstad van de Bourgondische Nederlanden, 2007.
10b

a Brochures bij Open Monumentendagen: 2008 Muziekacademie /Archief (tekst J. Heus); 2012 Muziek,
woord & beeld; 2013 Koekelaarse Monumenten in de kijker; 2015 Programma Gintergemeenten;
uitnodiging Open Monumentendag Koekelare 13/09/2015; De Panne 14/09/2008; De Belle Epoque in ons
straatbeeld (Open Monumentendag 11/09/2016); Herbestemming en restauratie in woord & beeld (Open
Monumentendag 10/09/2017); Letterlijk & figuurlijk proeven van erfgoed in Koekelare (Open
Monumentendag 09/09/2018); Adellijk wonen: het kasteel in Heverlee van Croÿ tot Arenberg; Programma
Arenberg Festival; Kunst en entertainment (Open Monumentendag 08/09/2019); Orgels (Open
Monumentendag 12/09/2021).
b M. Missiaen, Het Terracotta Leger van X’an, Maaseik en het Thermenmuseum, Heerlen, 2009
c Themadag Wijnendale en de Portweg, wandeling en fietstocht.
vorm : brochure
periode : 2009
d M. Missiaen, Met de Spaenhiers naar het Pajottenland 24 augustus 2008.
e Kalender Spaenhiers 2005: Koekelare 50 jaar geleden (1955- 2005).

11/

a Collectie Jaarboeken Spaenhiers 2002; 2003; 2004; 2005 ;2006; 2007; 2008; 2009.
b Bezoekersregister HADOCK (oktober 2001 - maart 2011).
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c Bezoekersregister HADOCK (april 2011 - september 2014).

11b

a Collectie Jaarboeken Spaenhiers 2010; 2011; 2012; 2013 (met manuscript van artikel R. Arren: kaarten en
illustraties); 2014; 2015; 2016.

11c

a Collectie Jaarboeken Spaenhiers 2017; 2018;2019;2020;2021
b Feestrede naar aanleiding van de inhuldiging van Hadock op site Pyck; reglement Triphon Dereeperprijs;
huishoudelijk reglement Hodock

12/

a Transcripties van documenten uit het stadsarchief van Torhout met betrekking tot Koekelare.
vorm: map
periode : 1796-1812
b Bundel gedrukte en geschreven brieven, bevelschriften, opeisingsbevelen met betrekking tot de gemeente
Koekelare, o.a. met vermelding spaenhiers.
vorm: pak
periode : 1794-1795
opmerking: kopieën van manuscripten en drukwerk toebehorende aan notaris G. Masureel.
c Transcriptie van een denombrement van een leen in Koekelare, afhankelijk van het leenhof ‘ter Colve’, dat
zelf van het Oosthof afhing .
vorm: 1 stuk
periode : 1511
opmerking: kopie RAB.
d Documenten over de geschiedenis van Zande (A. Pollet, Zande. Twee unicums en een stukje geschiedenis,
Zande, 1973 (kopie); twee historische notities; levensschets over Walter van Zande (of van Brugge) naar een
tekst van M. English.
vorm: map
periode : 1930-1973
opmerking: zie ook collectie bidprentjes, vlaggen, affiches en Beeldbank.
e Bundel van M. Steyaert en H. Dejonghe, Zande oud en nieuw, ter gelegenheid van Zandekermis.
vorm: map
periode : 1992
f Recensie van L. Vanheule, onderpastoor in Ichtegem, over R. Seys, Koekelare waar is de tijd? in De
Torhoutse Bode.
vorm: 1 stuk
periode : 1954
g M. Vanhoutte, Geschiedenis van 'De Mokker' te Koekelare zoals zij het van haar moeder vernam.
vorm: map
periode : 1954 (?)
opmerking: kopie.
h N. Huyghebaert, Prieuré de Saint-Martin à Koekelare, Monasticon Belge, t. III Province de Flandre
occidentale, premier fascicule, p. 198-201.
vorm: 1 stuk
periode: 1960
opmerking: kopie
i V. Clarysse, Uit de beloken tijd te Koekelare; De Mokkerstam. Historische vervolgroman van V. Clarysse,
verschenen in Kruis en Liefde 1946-1948, maandtijdschrift van de paters Passionisten, Wezembeek-Oppem
vorm: map
periode: 1946-1948

j M. en I. Bruneel, Verslag opgemaakt te Bovekerke, op eersten augusti 1952, tot deelname aan den wedstrijd
tusschen de landelijke gemeenten van het arrrondissement Veurne-Diksmuide. Schrift, met opzoekingsgegevens over geschiedenis van Bovekerke, dat als basis diende voor bovenstaand verslag.
vorm: map
periode: 1952
opmerking: gift Georges Everaert
k

Verslag van de Wedstrijd tussen de landelijke gemeenten van de arrondissementen Veurne-Diksmuide –
arrondissement Diksmuide – gemeente Koekelare. (zie ook HADOCKbibliotheek nr. 25K-01F/2980).
vorm: pak
periode: 1952-1953
opmerking: met briefwisseling, handleiding, vragenlijst en uitnodiging tot de prijsuitreiking.
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l G. Everaert, Gegevens over Bovekerke van vroeger en nu, tot fusie met Koekelare.
vorm: map
periode: 1972
opmerking: kopie; zie ook 16/ m.
m C. Deseure, Het schippershof te Bovekerke, (manuscript).
vorm: 1 stuk
periode: ?
opmerking: kopie
n J. Coucke , Couckelaere van toen, (manuscript).
vorm: 1 stuk
periode: 2006
opmerking: kopie
o Uitnodiging tot een causerie door B. Vancouillie over de geschiedenis van Zevekote en Zande.
vorm: 1 stuk
periode: 2008
p Monumentendag 2000: Archief met medewerking van de Spaenhiers : huis Albert Baeckelandt (Jaarboek
2000); reconstructie Romeinse grafgiften; samenwerking met Koekelarenaar Marijs Hemeryck (Het Oosthof
te Koekelare); 25 jaar uitvoeringsgerichte Ruimtelijke Ordening in Koekelare (1973 – 1998).
vorm : 5 brochures
periode : 2000
q

Bijlagen van R. Arren, Ilhota, een Belgische kolonie aan de Itajahi-Grande voor het Jaarboek Spaenhiers
2010.

r Provincie West-Vlaanderen, Handleiding gebruik – Archiefbeheerprogramma Probat (21 april 2006).
13/

a

Infobrochure Vlaamse Gemeenschap, Cultureel erfgoed, april 2005.

b Ledenlijsten Spaenhiers : 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008
vorm: map
c Bundel documenten van de werking Spaenhiers vzw.
vorm : map
periode: 2006
d Cd rom met documenten over de werking van Spaenhiers vzw: uitnodigingen, activiteiten,
bestuursvergaderingen, e-mails en diversen.
vorm : cdrom
periode: 2004-2007
e L. Augustyn , Het Sint-Jorismuziek - De Sint-Jorisfanfare (1922-2007), in kleuren uitgeprinte versie,
gepubliceerd in JBS 2007.
vorm : map
periode: 2007
f Bundel documenten over de werking Spaenhiers vzw: uitnodigingen, verslagen, briefwisseling.
vorm: map
periode: 2007
g Contract met Provincie West-Vlaanderen en met Archiefbank Vlaanderen over de beeldbank.
vorm : 2 stukken
periode: ?
h Bundel documenten over de vlag van Spaenhiers vzw : offertes, ontwerpen, tombola, persknipsel.
vorm: map
periode: ?
i Legende van de wijkplaats Lavendee in Koekelare, met brochure Les guerres de Vendée gebruikt door
Raymond Arren voor het schrijven van zijn artikel in JBS 2008, vanaf p. 19.
vorm : 1 stuk
periode : 2008
j Bundel documenten (verslagen, brieven, situatiekaarten en overeenkomsten met private eigenaars) over de
samenwerking van Westtoer (Provinciale Dienst Toerisme), de Dienst Toerisme Koekelare en Spaenhiers
vzw voor de samenstelling van een toeristische folder en het openstellen van de wandelroute Koekelareberg
wandelroute, jubileumeditie met inhuldiging van de 50e Provinciale Wandelroute.
vorm : map
periode : 2002 – 2009
k

J. Pollet, Bijdragen tot de geschiedenis van Aartrijke.
vorm : map
periode : ?
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l Spaenhiers vzw kalender 2008 : de geschiedenis van de muziekverenigingen in Koekelare en
Bovekerke tijdens de periode 1874 tot 2000.
vorm : 1 stuk
periode : 2008
m Inspiratiegids voor de deelnemers aan de erfgoeddag “FAKE ?”
vorm : brochure
periode : 2010
n J. Heus, Martinus van Tours onder het mes, didactiek in het geschiedenisonderwijs.
vorm : 1 stuk
periode : 1995
opmerking : kopie
o H. Pirenne, Les dénombrements de la population d’Ypres au XVe siècle (1412-1506) : contribution à la
statistique sociale du moyen âge, Gent.
vorm : brochure
periode : ?
p Documentatie over Erfgoeddagen: “Armoe Troef” (Vlaanderen & Brussel); “De Brandweer Koekelare –
helden van gisteren & morgen” (met medewerking van Spaenhiers vzw, p. 83); “Rituelen” (24/04/2016);
“Zorg” – inspiratiegids voor deelnemers (zondag 23 april 2017); “Kiezen” (zondag 22 april 2018); Hoe
maakt u het ?” (zondag 28 april 2019).
vorm : map
periode : 2011-2019
14/

a Verzameling kalenderprenten : Loirekastelen; Le monde rural; kaarten van Europa (1900); Van rank tot
drank (kalender 1990); Belgische bijdrage tot de mode gedurende het interbellum; Sieraden uit het tijdperk van het historisme; Nieuwjaarswensen van Uitgeverij Pelckmans; Op de maan wandelen;
Lithographieën met historische uitvindingen; fotograaf Paul den Hollander (Breda);
Timmermanskalender, Lier, Van In; XVIIe- & XVIIIe-eeuwse edelsmeedkunst in België; De kunst van het
etsen; Jakob Smits (Rotterdam); Poppentheaters; landkaart van België met wegentekens (N° 74);
toeristische spoorkaart van België (NMBS).
vorm : pak
periode : 1968-1997
b Plan tot verbouwen van de site Pyck (mechanische maaldetij) tot een gemeentelijke muziekschool, het
gemeentearchief en het documentatiecentrum HADOCK.
vorm : 1 stuk
periode : 2006
c Bundel documenten over de werking Spaenhiers: uitnodigingen, activiteitenverslagen en verslagen
bestuursvergaderingen; briefwisseling en e-mails.
vorm: pak
periode : 2008
d Bundel documenten over de werking Spaenhiers: uitnodigingen, activiteitenverslagen en verslagen
bestuursvergaderingen; briefwisseling en e-mails.
vorm: pak
periode: 2007
e

f Bundel documenten over de werking van Spaenhiers vzw en publicatie van bestuursleden: A. De Wit, Molens
algemeen, de Koekelaarse in ’t bijzonder; M. Missiaen, Met de Spaenhiers naar het Pajottenland 24 augustus
2008, met toeristische brochures Pajottenland ; Idem, Met de Spaenhiers naar Antwerpen 29 augustus 2010;
Themadag Wijnendale en de Portweg. 3 mei 2009; M. Devos, De regenboog van de Vlaamse Dialecten,
lezing; Op burenbezoek in Gistel; Met de vrijwilligers van Spaenhiers vzw naar het Hoppemuseum in
Poperinge; bezoek aan “Kasteeltje De Lille” in Maldegem; C. Devos, lezing; Sagalassos, city of dreams;
Tongeren; JBS 2011.
vorm : pak
periode : 2008-2012
g

Programma Open Monumentendag Diksmuide.
vorm: brochure
periode : 2008

h Spaenhiers-uitstap in Brugge: Poëzie in dubbeltijd, een kleine ritselende revolutie.
vorm : 3 stukken
periode : 2010

7/05/2022

354
i M. Missiaen, Met de Spaenhiers naar de streek van La Thudine – 28 augustus 2010; Idem, Met de
Spaenhiers naar Zeeland – 26 augustus 2012;.Idem, Met de Spaenhiers naar Lens en Rijsel – 24 augustus
2013; Met de Spaenhiers naar Brussel, zondag 24 augustus 2014; Met de Spaenhiers naar Lessen / Lessines,
zondag 23 augustus 2015; Met de Spaenhiers naar O-L-Vrouw-Waver en Sint-Katelijne-Waver, zondag 21
augustus 2016; Met de Spaenhiers naar Doornik, zondag 20 augustus 2017; Met de Spaenhiers naar het
land van Hulst en Doel, zaterdag 25 augustus 2018; Met de Spaenhiers naar Zichem en Averbode, zondag
25 augustus 2019.
vorm: map
periode 2010-2019
15/

16/

a

Rekeninguittreksels Spaenhiers vzw
vorm : pak

periode: 2008-2010

a

Bundel documenten over de werking Spaenhiers vzw: uitnodigingen; inspiratiegids Erfgoeddag Uit
Vriendschap; G. Staelens, De Portweg – voetweg 21; Diest, mijn stad ; dagordes en verslagen van
bestuursvergaderingen; briefwisseling en ledenlijst.
vorm : pak
periode: 2009
b Bundel documenten van werkgroep trage wegen in Koekelare;
vorm:
periode: 2013
c
d Houtlandse Milieugroep en Spaenhiers vzw, Voorbereiding brochure De Portweg een historische
handelsroute.
vorm : map
periode: 2009
e Bundel documenten over de start van de erfgoedconvenant “Hout & Blooteland”; enquête, verslagen van
vergaderingen; eenmalig uitgegeven Erfgoedtydinghen, krant van “Hout & Blooteland”.
vorm : map
periode : 2009
f Bundel documenten over de werking van Spaenhiers vzw: uitnodigingen; buitengewoon nieuwjaarscongres
Heemkunde West-Vlaanderen; Brochures: Hospitaalmuseum Brugge; Met de Spaenhiers naar Antwerpen,
Metamorfose van de Scheldekaaien; Archiefbank Vlaanderen ; G. Staelens, Infobank Spaenhiers;
briefwisseling; Ledenlijst
vorm : pak
periode: 2010
g
h
i Erfgoedreglement van de provincie West-Vlaanderen met aanvraagformulier voor ledenorganisaties
algemeen en voor projectsubsidie.
vorm : map
periode: 2010
j Ontwerp en voorbereiding nieuwe folder Spaenhiers vzw n. a. v. O.M.D.
vorm : map
periode: 2010
k Brochure, Lange Max- wandeling; inspiratiebrochure Vlaams Natuurreservaat, De Handzamevallei.
vorm : 2 stukken
periode : 2010
l Advies van Spaenhiers vzw aan het gemeentebestuur van Koekelare over de naam van een nieuwe straat: “’t
Fort” (situatie Oostmeetstraat 62), op basis van de verzamelde informatie door R. Seys.
vorm : 1 stuk
periode : 2012
m Bundel documenten met de beschrijving van Bovekerke als zelfstandige gemeente, haar kapelletjes, kerk,
verenigingen (krantenknipsels) “Een zoektocht naar het ontstaan van het Dorp Bovekerke”; “Bovekerke,
heden en verleden”: 7 km verkenningstocht (Joseph Ghyselen, 1978).
vorm : pak
periode : 2000
opmerking : kopies; zie ook 25A-01K/ 12 f-h.
o Documenten over de boekenveiling in Moere, een samenwerking van de heemkringen Graningate van
Middelkerke, Spaenhiers van Koekelare en Gestella van Gistel.
vorm: map
periode: 2013

17/

a Bundel documentatie over activiteiten Spaenhiers vzw: subsidieaanvraag; uitnodigingen; brochures:
tentoonstelling Uit Goede Bron; Historische bronnen Brugge; tentoonstelling Gekleurd verleden;
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inspiratiebron voor Erfgoeddag Armoe troef; Erfgoeddag ; Met de Spaenhiers naar de streek van La
Thudine; Wandelroute Kemmel en De commandobunker Kemmel; briefwisseling. Ledenlijst
vorm: pak
periode: 2011
b Bundel documentatie in verband met de filmvoorstelling ‘Koekelare waar is de tijd’ een samenwerking
Spaenhiers-feestcommiteit; vergaderingen, afspraken, afrekening; DVD film: Koekelare waar is de tijd.
c Rekeninguittreksels Spaenhiers vzw.; met overzicht transferten rekening B. Lootens naar rek. Spaenhiers.
vorm: pak
periode: 2011-2013
18/

a Rekeninguittreksels Spaenhiers vzw: zichtrekening en spaarrekening; boekjaar 2014.
vorm: pak
periode: 2014
b Rekeninguittreksels Spaenhiers vzw: zichtrekening en spaarrekening; boekjaar 2015.
vorm: pak
periode: 2015
c Rekeninguittreksels Spaenhiers vzw: zichtrekening en spaarrekening; boekjaar 2016.
vorm: pak
periode: 2016
d Illustraties gebruikt in artikel Legionair Charles Commeyne, R. Arren, JBS 2011.
e Bundel documentatie over activiteiten Spaenhiers vzw.; vergaderingen; briefwisseling; activiteiten; brochures
Heemdag Lichtervelde: Van Volksmuziek en Volksgeloof; Met Spaenhiers naar Zeeland;Met Spaenhiers naar
Tongeren en Zoutleeuw; Lessenpakket Heemkunde Vlaanderen: Aan de slag met sociale Media;
subsidiedossier
vorm: pak
periode: 2012

19/

a Bundel documentatie over activiteiten Spaenhiersvzw.; vergaderingen; ledenlijst; activiteiten; briefwisseling;
werkingssubsidie provincie West-Vlaanderen;
vorm: pak
periode: 2013
b

Bundel documentatie over de activiteiten Spaenhiers vzw. : verslagen; activiteiten; documentatie Heemdag
Vlaanderen Merksplas; brochure: Met Spaenhiers naar Brussel; documentatiemap Heemdag heemkunde
West-Vlaanderen in Koekelare: Weg van Huis; uitprint artikel verschenen in Biekorf: Opdrachten van
architect Oscar De Breuck buiten Brugge, J. Heus, B. Lootens; proefschrift gidsencursus Syntra West van Els
Herpels: Het Käthe Kollwitz museum. De Agora Award voor dorpskernhernieuwing Koekelare; documentatie
ovan een erfgoeduitstap naar de Westhoek en Frans-Vlaanderen, ingericht door Marc Cobbaert;
vorm: pak
periode: 2014
c Aanvraag van het kwaliteitslabel als collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie; beslissing terzake;
vorm: pak
periode:2014
d Bundel documenten in voorbereiding van de inrichting van het Lange Max Museum; ontwerp recht van opstal
overeenkomst; conceptnota; aanvraag projectsubsidie;
vorm: pak
periode: 2011-2012
e Inventaris van de kluis Spaenhiers vzw. in Belfiusbank
vorm: één stuk
periode: 2014
20/

a Bundel documentatie over activiteiten Spaenhiers vzw.; vergaderingen; ledenlijst; activiteiten; briefwisseling;
brochures Open Monumentendag, Erfgoeddag; brochure: Met de Spaenhiers naar Lessen;
vorm: pak
periode 2015
b Vergaderingen en verslagen overkoepelend overleg beeldbank Westhoek Verbeeldt;
vorm: pak
periode: 2011-2012
c Bundel documenten in verband met inventarisatie van funerair erfgoed; plattegronden begraafplaatsen Zande,
Bovekerke en De Mokker; protest bij ontruiming begraafplaats Zande;
vorm: pak
periode: 2011
d Briefwisseling in verband met plannen tot het herbouwen van het pand ‘D’Oude Schoole’ in Bovekerke
vorm: pak
periode: 2010
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e Lijst met historische feiten in verband met Koekelare en WOI
vorm: 1 stuk
periode: 1914-1918
f bundel documentatie in verband met de Portweg samengesteld door Jef Viaene (Moorsele)
g Bundel documentatie over werking Spaenhiers vzw.; dagordes en verslagen bestuursvergaderingen;
uitnodigingen activiteiten; ledenlijst; catalogus veiling Moere; briefwisseling; documenten en verslagen van
vergaderingen voor landbouwtentoonstelling sept 2017 organisatie SAR.
Vorm: pak
periode: 2017
h Brochure: Hebben & Houden, tips om je erfgoed gezond tge houden. Uitgave ter gelegenheid van Erfgoeddag
2005 Gevaar!
Vorm: 1 stuk
periode: 2005
i Catalogus van de veiling in Moere 17 november 2018. Gestella, Spaenhiers, Granigate
Vorm: map
periode: 2018
21/

a Ledenlijsten Spaenhiers 2019: alfabetisch (24/02); volgens betaald bedrag (18/03)
Vorm: map
periode: 2019
b Rekeninguittreksels rekening Spaenhiers spaarrekening en lopende rekening
Vorm: pak
periode: 2019
c Rekeninguittreksels rekening Spaenhiers spaarrekening en lopende rekening
Vorm: pak
periode: 2019
d Conservatiedossier vlag Sint-Genesiusgilde, Couckelaere, 1892, opgemaakt door Kenny Damian
Dendermonde; inliggend kopie van restauratiefactuur
Vorm: bundel
peiode: 2019
e Studie over de geschiedenis van Koekelare door Frans Devlieger, studentenopdracht normaalschool.
vorm: pak
periode: 1959-1960
opmerking: gift Jan Dereeper ; kladversie

f Bundel documenten over historisch Zande: losse notities, inventaris van de kerksieraden, exemplaar van A.
Pollet, Zande, Twee unicums en een stukje geschiedenis, Moere 1973 in kopievorm + exemplaar van PHIEL
VAN’T HOF 1977, Klein Zande-ke adieu, Koekelare, 1977 in kopievorm.
vorm: pak
periode: 1921-1981
opmerking: gift Jan Dereeper
g artikel: De Heerlijkheid Het Oosthof te Koekelare van J.P. Tytgat uit De Vlaamse Stam, 1977 p 101-108
form: 1 stuk
periode: 1977
h K.E.R. – A. Eysermans: Ons landje vroeger en nu – Geschiedenis van ons land, 1958, deel 1, 11de druk, Lier.
i Geschiedenis van Koekelare, fotoboekje met beschrijving en uitleg, periode 1786 – 1937.
22/

a Bundel boekhoudkundige documenten van Spaenhiers vzw; fakturen, rekeninguittreksels, jaarrekening
Vorm: bundel
periode: 2008
b Bundel boekhoudkundige documenten van Spaenhiers vzw; balans, fakturen, rekeninguittreksels
Vorm: bundel
periode: 2009
c Bundel boekhoudkundige documenten van Spaenhiers vzw; fakturen, rekeninguittreksels, jaarrekening
Vorm: bundel
periode: 2010
d Boekbespreking van De rijkswacht Koekelare, een historische documentaire 1892 – 1980 , Arren, verschenen
in Celkern 12 nr 1, p. 81

23
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Handboekencollectie
(overwegend historische schoolhandboeken en –atlassen; zie ook 13C-09K, 2 e-f & 2 o)

25/

Reeks Tijdspiegel: Hellas, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1985 + Handleiding; Mens en
Maatschappij in de Middeleeuwen, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1987 3 + losse katern 19874;
Mens en Maatschappij in de Nieuwe Tijd, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1986.
Reeks Tijdspiegel 1, 2, 3, 4, 5, 6, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1988 + handleidingen voor 5 & 6
(1976 & 1981).
Reeks Chrono 1, 2, 3, 4, 5, 6, + handleiding 3, De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen,
1988-1994.
H. Van Wambeke, Eigentijdse geschiedenis 1939 tot heden, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1970.
M. Van Os, Een kennismaking met de geschiedenis van de nieuwe tijd, Dick Coutinho, Muiderberg, 1984.

26/

Reeks Chrono 3, 4, 5, 6, + werkschrift 3, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1982-19893.
Reeks Documentatiemappen Geschiedenis: 1 info- & werkboek; 2 info- & werkboek, 3 info- & werkboek; 4
infoboek & werkboek; 5 infoboek; 6 handleiding, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1994-1995.

27/

Reeks Documentatiemappen & maatschappij: De sociale strijd (met handleiding); België, een voorbeeld van
democratie? De wortels van onze economische samenleving; Athene’s gouden eeuw; Het Romeinse Imperium;
De middeleeuwse stad 1000 - 1300; De Middeleeuwen: triomf van het bedreigde Europa; De ommekeer van
onze landelijke samenleving in de 19de eeuw; Onze industriële samenleving tussen gisteren en morgen (19002000); De westerse samenleving (de 19e en 20e eeuw/deel 1); De mundiale samenleving (de 19e en 20e
eeuw/deel 2), De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1975-1985.
Reeks Levend Verleden (technisch onderwijs): I, II, III, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 197519766.
Reeks Levend Verleden 1, 2, 3, 4, 5, 6, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1971-1979.
Reeks Actua: 2, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1983.

28/

Reeks Historische Units: Infokaternen ME/E; ME/G; ME/I; ME/R; ME/K; ME/T; NT/E; NT/G; NT/I; NT/K;
NT/R; NT/T; 19/E; 19/K; 19/R; 19/T; 20/E; 20/I; 20/K; 20Rbis; De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1972-1973.
Reeks Historische Units: Handleidingen ME/E; ME/G; ME/T; NT/G; NT/R; 19/E; 19/I; 20/R; 20/bis, De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, s. d.
Reeks Ontdek de Wereld: 2 x 5 De voornaamste economische mogendheden en ontwikkelingslanden; 6 België
in de Europese Gemeenschap, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1965-1969.

29/

Reeks Historia: Uit voorbije tijden I & II, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1960-1967.
Reeks Historia: Het Oude Oosten en Griekenland; Rome; Van Chlodovech tot de Vrede van Westfalen; De
Nieuwste Geschiedenis; Geschiedenis van België, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1961-1965.
Reeks Historia: De Oudheid; Geschiedenis van de Middeleeuwen; Van de Vrede van Westfalen tot de Tweede
Wereldoorlog, De Nieuwe Tijd, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1961-1975.
Reeks Historia: Prehistorie Egypte (infoboek & werkboek), De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1997.
Historia 6. Vademecum voor de 19de en 20ste eeuw,
Reeks Historia: Klassieke Oudheid (infoboek), De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 2003.
Reeks Historia T 2, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 2005.
Reeks Cultuurgetijden: De voorgeschiedenis en het Oude Nabije Oosten; Griekenland; Rome; De
Middeleeuwen, Jozef Van In, Lier, 1964-1977.
Reeks Sporen: Nieuwe Tijden 2b, Wolters Leuven, 1985.

30/

Reeks Cultura: één lestijd 1, 2, 3; twee lestijden 4, 5, 6; één lestijd 6; culturAccent 2 lestijden: Naar een federaal
België; Oost-West-verhouding; één lestijd: Van unitaire naar federale staat; Europa wordt één, Standaard
Educatieve Uitgeverij, Antwerpen, 1989-1995.
Reeks Tekens: Sporen van mensen, Standaard Educatieve Uitgeverij, Antwerpen, 1997.
Reeks Geschiedenis voor het technisch onderwijs: 1, 2, 3, Standaard Educatieve Uitgeverij, Antwerpen, 1985.
7/05/2022

358
Reeks ’n Kijk op nu en toen: 1; Hellas, Rome + handleiding; werkschriften voor België, een democratisch
staatje en Arm en rijk, Standaard Educatieve Uitgeverij, Antwerpen, 1976-1984.
Reeks Volk en Land (basisonderwijs): 3 (thematisch en chronologisch deel), Standaard Educatieve Uitgeverij,
Antwerpen, 1970.
31/

Reeks Mijlpaal (basisonderwijs): 5e en 6e leerjaar, Plantyn, Deurne, 1981-1982.
Reeks Als in een spiegel: Mensen en machines (infoboek en werkbladen); Mensen in beweging, Plantyn,
Deurne, 1981-1982.
Reeks Beschavingen 1: Egypte, het kind van de Nijl; werkboek bij Rome, centrum van de macht, Plantyn,
Deurne, 1978-1983.
Reeks Beschavingen 2: 1 & 2, Plantyn, Deurne, 1989-1990.
Reeks Beschavingen 3: 1, Plantyn, Deurne, 1997.
.Reeks Evolutie en Revolutie 1: Wonen: een kwestie van smaak en… geld? Wat geschiedenislessen ons leren;
Boeren dood, mensen in nood; Arbeid: vloek en zegen; Plantyn, Deurne, 1977-1978. Met experimentele uitgave
Project geschiedenis en maatschappelijke vorming 1e VSO, Plantyn, Deurne, 1977.
Reeks Evolutie en Revolutie 2: En leren maar…; Sporen van het verleden; De gemeente vroeger en nu; Geen
grenzen meer aan het verkeer? Wat de geschiedenislessen ons leren; Arbeid: vloek en zegen, Plantyn, Deurne,
1981-1982.
Reeks Evolutie en Revolutie 3: Stammen werden staten; Het Romeinse wereldrijk, Karolingisch Europa,
Nieuwe Tijden 1450-1750, Plantyn, Deurne, 1982-1986.

32/

Ontdek geschiedenis 1 & 2, + Werkboek 1 Den Gulden Engel, Antwerpen, 1997-1998.
Reeks Geschiedenis: 1 (met werkboek); 2; 3; 3T; 5 TSO; 6 TSO; 6 Dossiers: De anderen; Vooruitgang!? Het
federale België, Den Gulden Engel, Antwerpen, 1989-1995.
Reeks Janus: 1 (werkboek en pedagogische begeleiding); 2a, 2b, 2c, De Sikkel, Antwerpen, 1977-1978.
Reeks Tocht door de Tijd: Bronnenboek en werkstructuren, De Sikkel, Antwerpen, 1990.
Lezen over vroeger, De Sikkel, Antwerpen, 1990.
Reeks De ontwikkeling van de Westerse Cultuur: II Late Middeleeuwen en Renaissance, De Sikkel,
Antwerpen, 1963.
Reeks Wat voorbij is: Geschiedenis van ons land voor de lagere school I & II, De Sikkel, Antwerpen, 19521953.
Model van Historische Verhalen: W. Raeymaekers, Maarten van Rossem, De Sikkel, Antwerpen, 38/2,1990.
Reeks ABC van de geschiedenis: I & II, De Sikkel, Antwerpen, 1955-1956.
Reeks Geschiedenis voor het technisch onderwijs: 3 Van Wener Congres tot heden, De Sikkel, Antwerpen,
19702.
K. De Clerck, Momenten uit de geschiedenis van het Belgisch onderwijs, De Sikkel, Antwerpen, 19752.
J. Kuypers & Th. De Ronde, Beknopte geschiedenis van de Nederlandsche Letteren voor schoolgebruik, De
Sikkel, Antwerpen, 1943.

33/

Reeks Maatschappelijke Vorming, 1e & 2e jaar, Standaard Educatieve Uitgeverij, Antwerpen, 1983-1984.
Reeks MAVO (Maatschappelijke Vorming – Actuele Problemen), telkens handboek en werkboek, Standaard
Educatieve Uitgeverij, Antwerpen, 1992-1995.
Reeks Leerpakket PAV compleet en concreet, Rij maar op; Hallo, met wie spreek ik? Standaard Educatieve
Uitgeverij, Antwerpen, 1992.
PAV – Project Algemene Vakken. Thematisch werken. Eurovisie, handboek en handleiding, Den Gulden
Engel, Antwerpen, 1993.
Reeks Actualia – werkmappen. 1 Je gemeente; 3 Armoede en honger in de wereld; 9 Ons leefmilieu; Dossier
Jong zijn vandaag; De Sovjetunie en haar buren; Gast + arbeider = gastarbeider, Standaard Educatieve
Uitgeverij, Antwerpen, 1981-1984.
Reeks Werkmappen actuele problemen en maatschappelijke vorming: De stad van nu en toen & De UNO en de
machtsblokken, Wolters, Leuven, 1982- 1985.
Speurtocht in de tijd. 4 Verkeer en communicatie, Wolters Leuven, 19772.

34/

Reeks Project AV 4.1 – 4.8: Je gemeente; Openbaar vervoer; Energie; Wij en het weer; Ziek of gezond; Arm
en rijk; De krant; België, een federale staat, Standaard Educatieve Uitgeverij, Antwerpen, 1986-1995.
Reeks Project AV (3e beroeps): 1 Je huis een thuis; 2 Hallo? 3 Geld beheren moet je leren; 4 Weet je wat je eet?
5 Een heer in het verkeer; 6 Het is niet al goud wat blinkt; 7 Reiskoorts; 8 Rook je rot; 9 De TV een heilige
koe? Standaard Educatieve Uitgeverij, Antwerpen, 1987-1994.
Reeks Project AV (6e beroeps): Belastingen, Standaard Educatieve Uitgeverij, Antwerpen, 1995.
Reeks ’n Kijk op de Actualiteit, Standaard Educatieve Uitgeverij, Antwerpen, 1973.
E. Vonck, De mens …een eindpunt? De Sikkel, Kapellen, 1974.
Documentatie-cahier 5: Tastend in de toekomst. Opinie-cahier ten behoeve van gesprekken over actuele
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problemen, Patmos, Antwerpen, 1972.
Handboek voor een rechtvaardige wereld, Belgisch Comité voor UNICEF, Brussel, 1974 (?).
Clio werkboek deel 1, Geschiedenis voor het eerste observatiejaar V.S.O., Ontwkkrling Antwerpen, 1978.
Clio, werkboek voor het VBSO, nr. 2, Helios, Kapellen, 1980.
Schoolkrant-dossier nummer 4: Van proletariër tot participant; Uitgeverij L. Cockaert, Lier, 1977.
35/

Ons geschiedenisboek (lager onderwijs), J. Van In, Lier, 19484.
Uit vroeger dagen. Eenvoudige nationale geschiedenis voorde lagere school, J. Van In, Lier, 1959.
R. Hébette, Belgische geschiedenis gesteund op de aanschouwelijke en actieve methode, 3e graad, J. Van In,
Lier, 19465.
Van Ins Klasboekerij nr. 12: Claus Sluter, een tovenaar met steen, J. Van In, Lier, s. d.
Reeks Het avontuur der mensheid: 1, 2, 4, J. Van In, Lier, 1976.
Reeks De scheppende mens: 1, J. Van In, Lier, s. d.
Reeks Wij en het verleden, 2, J. Van In, Lier, 1966.
Reeks Kruispunten: 1 (infoboek en werkschrift), 2, J. Van In, Lier, 1984.
Reeks Kruispunten in de geschiedenis: 1, 2, 3, J. Van In, Lier, 1988-1991.
Vaderlandse Geschiedenis, derde graad, Huldenberg.

36/

A. Nauwelaerts, Initiatie geschiedenis op de basisschool, J. Van In, Lier, 1977.
J. De Smedt, Wat onze kinderen van België’s geschiedenis zouden moeten weten en onthouden, J. Van In, Lier,
19252.
J. De Smedt, Wat onze kinderen van België’s geschiedenis zouden moeten weten, J. Van In, Lier, 1921.
J. Demey, Doe het eens zo! J. Van In, Lier, s. d.
L. Pelzer, Kort begrip der algemeene geschiedenis naar de beste geschiedschrijvers bewerkt, 2e deel Van de
Kruistochten tot aan de Fransche Omwenteling, J. Van In, Lier, 1917 & 3e deel Geschiedenis der
Hedendaagsche Tijden of Nieuwste Geschiedenis 1789-1919, J. Van In, Lier, 1919.
R. Van Mieghem, Atlas-Leerboek; Belgische geschiedenis, derde graad, J. Van In, Lier, 19292 & 19365.
R. Hébette & M. Hoet, Belgische geschiedenis gesteund op de aanschouwelijke en actieve methode, J. Van In,
Lier, 19423, 1946, 19465 & 19515.
E. Sneyers & A. De Puydt, Ons geschiedenisboek ten gerieve van de hogere klassen der Volksschool en van de
voorbereidende afdelingen tot het Middelbaar Onderwijs, J. Van In, Lier, 1948.
Rondou & Mignon, Atlas-handboek van Belgische geschiedenis voor den derden en den vierden graad der
lagere scholen, J. Van In, Lier, 1925. Inliggend krantenartikel met stambomen van Filips II en Willem de
Zwijger.
Idem, Belgische geschiedenis voor den 2en graad der lagere school & Atlas-handboek van Belgische
geschiedenis 3e graad , J. Van In , Lier, 1949 & 1957.
K. & A. Eysermans, Ons landje vroeger en nu, deel 1, J. Van In, Lier, 1952.
J. Van Bever, Geschiedenis van België, Algemeen gedeelte, J. Van In, Lier, 19536.
Idem, Tafereeltjes uit onze vaderlandse geschiedenis, verteld aan kinderen van den tweeden graad, J. Van In,
Lier, s. d.
B. Verbist, Rubens, Van Ins Klasboekerij 5, Lier, 1961.
Katern van lessen zonder auteur, J. Van In, Lier, s. d.
R. Stock, Het secundair onderwijs en het onderricht in de geschiedenis, s. l., s. d.
Werkboek bij M. Wes, H. Versnel, E. van der Vliet, De wereld van de oudheid, Wolters-Noordhoff, Groningen,
1982.
E. Rijpma, Historische invulatlas, Wolters, Groningen, 196616.
Reeks Fundamenten: 1 met didactische leidraad; 2A, 2B, 3B: didactische leidraad, 4, 5; Focus op de Koude
Oorlog, Wolters, Leuven, 1989-1995.
Geschiedenis voor onze grotere kinderen; 1e en 2e jaarkring, Zusters Annonciaden van Huldenberg.

37/

Sprekend Verleden 2, Wegwijzer voor de leerling & Handleiding voor de leraar, Gottmer, Haarlem, s. d.
Reeks Sprekend Verleden 6, Ontwikkeling, Antwerpen, 1964.
A. Grootaert, Geschiedenis van België, Standaard Boekhandel, Antwerpen, 1933.
J. Warichez & L. Brounts, Geschiedenis der Nieuwe Tijden, Standaard Boekhandel, Antwerpen, 1938.
J.-B. Poukens, Geschiedenis van België, Standaard Boekhandel, Antwerpen, 19403 & 19466.
J. De Keyzer, Beschavingsgeschiedenis van het Oude Oosten, Standaard Boekhandel, Antwerpen, 19432.
J. Vandendriessche, Geschiedenis van het Romeinse Wereldrijk, Standaard Boekhandel, Antwerpen, 1954.
J. van Roey, Geschiedenis van de Hedendaagse Tijden, Standaard Boekhandel, Antwerpen, 1957.
J. Geldof & A. Viaene, Beknopte schets van de algemeene geschiedenis, boek 1 Oude geschiedenis &
Middeleeuwen tot de Kruistochten, P. Van Cappel-Missiaen, Brugge, s. d.
A. Viaene, Beknopte schets van de algemeene geschiedenis, boek 2 De Middeleeuwen vanaf de Kruistochten en
De Nieuwe Tijden, P. Van Cappel-Missiaen, Brugge, s. d. en zelfde uitgave bij G. Vandemoortele, Brugge, s. d.
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J. Geldof, Beknopte schets van de algemeene geschiedenis, boek 3, Nieuwste Geschiedenis, P. Van CappelMissiaen, Brugge, s. d.
Beknopte schets der algemeene geschiedenis, deel 1 & 3, P. Van Cappel-Missiaen, Brugge, s. d.
E. Van Cappel, J. Geldof & A. Viaene, Beknopte schets van de algemeene geschiedenis, boek 1 Oude
Geschiedenis & De Middeleeuwen tot de Kruistochten, G. Vandemoortele, Brugge, 1943.
E. Van Cappel, A. Viaene, Beknopte schets van de algemeene geschiedenis, boek 3, Nieuwste Geschiedenis, G.
Vandemoortele, Brugge, 1946.
38/

M. Schietse, Belgisch Congo. Beknopte geschiedenis en aardrijkskunde ten dienste der lagere scholen,
Oosterzele, s. d.
E. Van der Stockt & G. De Baere, Lessen van vaderlandsche geschiedenis gevolgd van zedelessen en talrijke
toepassingen en voorzien van 8 schoone kaarten, Hoogere Graad, Pittem, s. d.
Zusters Annonciaden van Huldenberg, Vaderlandsche geschiedenis, eerste jaarkring, Wijnegem, s. d. (2e druk).
Idem, Geschiedenis voor onze grootere kinderen, Wijnegem, 1938.
G. Thirifay, De geschiedenis van Ons Vaderland, verteld aan den hoogeren graad der Lagere school, Gent,
192612.
A. Destoop, Handleiding bij het onderwijs in de Algemene Geschiedenis, Brugge, 19516.
G. Kurth, Geschiedenis van België, Roeselare, 1903 & 19142.
Idem, Beknopte geschiedenis van België voor de lagere scholen, Gent, 192212.
Idem, Handboek der Geschiedenis van België, Gent, 19345.
D. Pissens, Geschiedenis van onderwijs en opvoeding voor normalisten, Brussel, 1925.
P. Gagnol, Cours d’histoire. Histoire romaine, Parijs, 19012.
J. Uytterhoeven, Geschiedenis der Middeleeuwen ten gebruike bij het middelbaar onderwijs, Brussel, 19402.
H. Corijn, Beschavingsgeschiedenis. Middeleeuwen en vorming van de moderne wereld, deel 2, Luik, 1953.
G. Mathieu, De groote gebeurtenissen uit de algemeene geschiedenis, deel 1, De Oudheid en de Middeleeuwen,
Brugge, 1922 (nieuwe Vlaamsche uitgave).
A. Commissaris, Leerboek der algemene geschiedenis, deel 1 Oudheid en Middeleeuwen tot +/- 1270, ’sHertogenbosch, 19484.
Idem, deel 3, Nieuwste Geschiedenis, ’s-Hertogenbosch, 1952.
A. Loontjens, Het onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis, deel 1 didactiek en critiek, Kortrijk, 1926.
O. Broeckaert, Geschiedenis van België ten gebruike van het Lager Onderwijs en de Voorbereidende Afdeeling
der Middelbare Scholen (4e graad), Gent, 1934.
Los katern met geschiedenisstof voor het basisonderwijs: Middeleeuwen en Nieuwe Tijden, s. l., s. d.
R.Van Gerven, Geschiedenis van België, dl1,Voorhistorie-Einde Middeleeuwen, Lier.

39/

A. Malet, L’Antiquité, Orient, Grèce, Rome, Parijs, 19023 (?).
J. Chot & C. Leclère, Algemeene Geschiedenis. Deel 1 Oudheid- Middeleeuwen, Luik, s. d. & in het Nederlands
bewerkt, 19304 (?). Idem, Deel 2 Moderne Tijden-Hedendaagse Geschiedenis, Luik, s. d. & in het Nederlands
bewerkt, 1948.
J. Toisoul, Résumé succinct des leçons d’histoire de Belgique a l’usage des écoles primaires et des écoles
d’adultes, Namen, 192737.
Eenige leeraars, Leerboek der Algemeene Geschiedenis ten gebruike van het Middelbaar Onderwijs, deel 2,
Brussel, s. d.
J. Prim, Handboek der Algemeene Geschiedenis ten dienste van het middelbaar en het Normaalonderwijs, deel
1, Oudheid en Middeleeuwen tot de 12e eeuw, Brussel, s. d.
C.-J. Mathieu, Les grands faits de l’histoire générale, deel 2, Namen, 190311.
Eenige leeraars (verzameling C.-J. Mathieu), Geschiedenis van België voor den derden en den vierden graad
der lagere scholen, Brussel, 1925.
Geschiedenis in toekomstperspectief, dln. 1 & 2, ’s-Hertogenbosch, 1964 (normaalschool).
A. Blonk & J. Romein, Rondgang door de algemene en vaderlandse geschiedenis, dl. 1, Groningen, 1960.
A. Blonk, J. Romein, J. Oerlemans, Hoofdwegen der geschiedenis. Dl. 1, Oudheid, middeleeuwen en nieuwe
geschiedenis, Groningen, 1964.

40/

A. Glaesener, Les temps modernes et l’époque contemporaine, deel 2, Wesmael-Charlier, Namen, 1923.
J. Herment, Histoire de Belgique, Wesmael-Charlier, Namen, 1925.
J. Halkin, Geschiedenis van België, Wesmael-Charlier, Namen, 1923.
Idem, Oudheid en Middeleeuwen, Wesmael-Charlier, Namen, 1936.
Verzameling Roland. Leergang in de Geschiedenis. De Belgische geschiedenis in de Algemene Geschiedenis,
eerste jaar, Wesmael-Charlier, Namen, 1958. Idem, tweede jaar, Wesmael-Charlier, Namen, 1959.
Verzameling Roland: F. Hayt, Vanaf het Romeinse Keizerrijk tot de XVIIe eeuw, Wesmael-Charlier, Namen,
1968.
Collection Roland: F. Hayt & M. Paye, De l’Antiquité au XVe siècle, en Du XVIe siècle à 1815, dln. 1 & 2,
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enseignement technique, Wesmael-Charlier, Namen, 1963.
Collection Roland: F. Hayt, De l’Empire romain au XVI e siècle, Wesmael-Charlier, Namen, 1965.
E. Campo, Manuel-Atlas d’histoire nationale, Wesmael-Charlier, Namen, 1891.
J. Roland, Atlas der geschiedenis met tabellen, deel 3, Geschiedenis van België, Wesmael-Charlier, Namen,
1894.
J. Halkin, Atlas-handboek der Geschiedenis van België voor den hoogste graad, Wesmael-Charlier, Namen,
1923. Idem vertaald door J. Cammaerts, Wesmael-Charlier, Namen, 1933.
J. Halkin, Atlas der Algemene Geschiedenis met tabellen, Wesmael-Charlier, Namen, 1948, 1949 & 1952.
F. Hayt, Atlas der Algemene Geschiedenis, Wesmael-Charlier, Namen, 1962.
M. Drioux & Ch. Leroy, Atlas universel et classique de géographie ancienne, romaine du Moyen Age, moderne
et contemporaine, Parijs, 1890.
J. Halkin, Hand-Atlas Aardrijkskunde, Namen 1920
41/

E. Rijpma, J. Hendriks, Sociaal-economische ontwikkelingsgang der volkeren, Groningen, 19617.
E. Rijpma, De ontwikkelingsgang der historie. Dl. 1 Oudheid en middeleeuwen, Dl. IIa, Het tijdperk van +/1500 tot 1789, Dl. IIb, idem, Groningen, 1963.
W. Boonekamp, F. Kraat, W. Mannesse, Memoriael I, gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van de
mensheid, Groningen, s. d.

42/

P.W. van Buuren, T.L. Kroes, Sleutel tot het heden, een geschiedenismethode voor het basisonderwijs – Deel 1
+ inleiding en deel 2, Groningen, 1975 en 1976.
Reeks Echt gebeurd. Geschiedenis voor de zesde klas van de basisschool. Dl. 1 & 2, Antwerpen, 1976 en
1978.
S. van der Werff, S.H. Woudsma, Van hunebed tot heden. Eenvoudige geschiedenismethode voor de lagere
school, delen 1 en 2, Groningen, 196811.
G. Praet, Vaderlandse geschiedenis. Invuloefeningen. Lesvragen, 5de en 6de leerjaar, Antwerpen, 19664.
M. Laureyssens, Hoe het groeide. Nationale geschiedenis (2e graad,3e graad deel 1 en 2, voortgezet
onderwijs deel 1 en 2), Lier, s.d.; met tijdsschema’s.
J. Bollen, F. Voets, J. Heyman, Belgische geschiedenis voor de basisschool. Tweede deel: van het
Bourgondisch tijdvak tot op heden. Namen, 1970², met werkschriften voor 1e & 2e deel, Namen, 1970², 1971².
K.E.R. en A. Eysermans, Ons landje vroeger en nu, delen 1, 2, 3, Lier, s.d.
Th. Lambooij, S. Woudsma, Van tijd tot tijd; geschiedeniswerkboek voor de vierde klas van katholieke scholen,
Groningen, 1967 met Tijdbaan.
C. Verleyen, Van tijd tot tijd … Eerste deel verhalen uit de Oudheid en de Middeleeuwen, Averbode, s.d.
C. de Graeve, H. Jespers, L. Vermeiren, Volk en land. 2 Losse historische vertellingen volgens de methode van
de belangstellingscentra. Handboekje voor het vierde leerjaar van het basisonderwijs, Antwerpen, 1972. Idem,
Volk en Land, 5 & 6, Antwerpen Standaarduitgeverij, 1977.
Th. Lambooij, Wat ons is wedervaren. Vaderlandse geschiedenis voor de katholieke lagere school. Eerste
deeltje, Groningen, 19654.
Verkenning in het land van de geschiedenis, Antwerpen, 1967.
Jespers, L. Vermeiren, Van heem tot vaderland. Handleiding voor de leerkracht, Antwerpen, 1954.
HF. Huiskamp, A. Smit, Die vijf jaren, Groningen, 1965. (Tweede Wereldoorlog)
S. Van der Werff, S. Woudsma, Wisselende grenzen. Invulatlasje voor het geschiedenisonderwijs, Groningen,
19622.
F. Heidendal, Maasland van vroeger tot op heden. Een regionale geschiedenis van het Limburgse Maasdal,
Lier, 1957.
J. de Cooman, K. de Middeleir, G. van Begin, Mensen uit alle tijden, Brugge, 1985.
A. van der Blom, Een andere kijk op kunst. Gratis brood in 1504, Antwerpen, 1980.
R. Elnam, De geschiedenis van de tijdbepaling, Antwerpen, 1927.
F. Van den Driessche, Aanvankelijke stijlleer, 460 Denk-, Spreek-, Stijl- & Geheugenoefeningen voor de lagere
scholen – Handboek voor en onderwijzer, 1ste deel, Gent en Mechelen, 1878.
Mahieu Jer., Meer familiegeluk, Brugge, 1936.
A.& L. Fockenier, Voor vader en moeder en alle opvoeders en jeugdleiders, Brugge, 1937.

43/

H. Delobel, H. Stalpaert, Verleden en heden. Vaderlandse geschiedenis voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O., deel IV, Lier, 1950.
H. Delobel, H. Stalpaert, Vroeger en nu. Vaderlandse geschiedenis voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O. – Delen 1 & 2, Lier 1951 & 1954.
F. Boschvogel, Horizon-encyclopedie 1. Op zoek naar nieuwe werelden. 2. Een eeuw vol licht. 3. Van Cesar tot
de Nieuwe Tijd dln. 1 & 2, Gent, 1967.
C. De Graeve, H. Jespers, L. Vermeiren, Volk en land. Zesde leerjaar, Antwerpen, 1977². Idem, Handleiding
en voorbereidingsschrift voor de leerkracht. Delen 1 en 2, Antwerpen, 1977. Idem, Werk- en syntheseboekje,
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Antwerpen, 1977.
J. Maats, H. Delobel, Beeld en woord. Aardrijkskunde voor de lagere school en de voorbereidende afdeelingen.
Invulatlasjes. Derde deeltje, Lier, 1931.
Zandloper 6B, Kapellen, 1986² . Speurtocht in de tijd, Zesde leerjaar, delen 1 & 2, Leuven 1979³ en 1979² +
themaboekjes:
Het leven van het kind, 19895, 32 p.
- 2 Arbeid en vrije tijd, 19875, 34 p.
- 3 Onderdrukking van de mens, 19894, 36 p.
- 4 Verkeer en communicatie, 1979³, 32 p.
- 5 De mens en zijn voeding, 1981, 48 p.
A. Blonk, D. Wybenga, De tijdstroom door de Lage Landen. Delen, 1 & 2, Groningen, 1967².
R. Spillemaeckers, F. van der Heyden, Kunnen en kennen. Geprogrammeerde opgaven met multiple
choiceverwerking bij Geschiedenis 5 – Woning, Antwerpen, 1973.
A. Claassen Handreiking bij het leerplan 1975. Geschiedenis 6e leerjaar, Brugge, 1976².
H. Stalpaert, Van Ins historische prenten (Voorhistorie, Romeinen, Tongeren Romeinse stad, Franken – Karel
de Grote, Heiligen en kloosters, Burcht, Ridders, Gemeente, Ambacht, 1302, Bourgondische vorsten, Dagelijks
leven in de Bourgondische tijd, Van handschrift tot drukwerk, Wereldreizigers, Mannen van de wetenschap),
Lier, s.d.
A. De Decker, Alternatief dossier nr. 9. Geschiedenis van het Lager Onderwijs (van het Ancien Régime tot
1914), Vilvoorde, 1977.
Anno 1, info- en werkboek, De Gulden Engel, Antwerpen, 1997.
J. Heus, M. Dewilde, Puzzelstukken uit het Koekelaarse verleden 847-1997, Koekelare, 1997.
500 jaar Latijns-Amerika. Het Tawantinsuyu, een oude wereld…Amerika een nieuwe wereld? Conftontatie
tussen twee werelden 500 jaar uitbuiting, Brussel, 1991 (BRT).
“Op bezoek bij Rubens”,School en Omroep, jg. 3, nr. 22 (1976-1977).
43/b

J. Allaert, De hoofdlijnen der algemene geschiedenis. Leerplan basisschool, dln. 2, 3, 4, Torhout, 1979-1982.
Historische getuigen. Reeks Cultuur – Afdeling Wetenschap, Brussel, 1968-1972
Reeks Techniek – Afdeling Van mankracht tot kernenergie
Reeks Techniek – Afdeling Verkeers- en informatiemiddelen
Reeks Economie – Afdeling Landbouw
Reeks Economie – Afdeling Handel
Reeks Economie – Afdeling Nijverheid

Documentatie Europa
44/

H. Brugmans & G. Naets, Europese eenwording, lestekst VVL Geschiedenis en Wetenschappen nr 15.
Europa, gaat het samen beter? Brussel, 1983 (IPOVO)
Commissie van de Europese Gemeenschappen, Statistieken, 1988/1.
Commissie van de Europese Gemeenschappen, Een Europa zonder grenzen, 1988/2.
Commissie van de Europese Gemeenschappen, De Duitse eenmaking, 1991.
Commissie van de Europese Gemeenschappen, Europa met 12, 1991.
Commissie van de Europese Gemeenschappen, Naar een Europa met twintig? 1994.
Commissie van de Europese Gemeenschappen, Visies op Europa vroeger en nu, 1995.
Europabijlagen (16) De Standaard, 2001 + krantenbijdragen over de invoering van de euro.
Europabijlagen (15) De Standaard, 2004.
Pakket met krantenknipsels en kaart (1990-2014); kopie van M. Antrop, Geografische aspekten van de
Europese cultuur (1992).

Collectie handboeken met bijbelse of gewijde geschiedenis
45/

A van Maaseland, Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis van de Hemelvaart van onzen Heer Jezus Christus,
tot de wederkomst van paus Pius VII, te Rome in het jaar 1814 door den heer Ch. Fr. l’Homond, deel 1, ’sHertogenbosch, 1825.
J. Pira, Korte verhalen getrokken uit het Oude & Nieuwe Testament en gevolgd van zedelijke bemerkingen ten
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gebruike der lagere scholen, Gent, 18978.
A. v. d. B., Lessen van Gewijde geschiedenis, Gent, 1898 (Oude Testament niet volledig).
D. Sieuw, Gewijde geschiedenis in verband met den Mechelsen catechismus en de gewone gebeden van eenen
christen mensch, Izegem, 18992 & 19023.
J. Ecker, Katholieke Schoolbijbel, Brugge, 1912; 1923 & 1950.
Verkorte bijbelsche geschiedenis des ouden en des nieuwen Testaments volgens dr. Schuster, Berlijn, 1918.
D. D’Haese, Lessen uit de bijbelsche geschiedenis voor den hoogeren graad onzer lagere scholen, Steenbrugge,
1916.
Eenige leeraars, Bijbelsche Geschiedenis Oud en Nieuw Testament voor den derden en den vierden graad der
lagere school, Brussel, 1924.
D. D’Haese, Lessen uit de bijbelsche geschiedenis voor den middelbaren graad van onze lagere scholen,
Steenbrugge, 1928.
D. D’Haese, Bijbelsche Geschiedenis, deel 3, Steenbrugge, 1930.
A. Dierick & D. Lescouhier, Bijbel en Kerkgeschiedenis, Brugge, 1930.
R. Businger & A. Potberg, Bijbelsche Geschiedenis, Wassenaar 193117.
D. Lescouhier & M. Van Assche, Schoolboekje voor liturgie, Brugge, 19379.
Idem, Liturgische plechtigheden en kerkelijke feestdagen, Brugge, 19366.
Broeders Maristen, Onze verlosser beloofd, afgebeeld en voorgesteld II Nieuw Testament, Tielt, 19383.
Bataille’s kleine kerkgeschiedenis voor onzen tijd en onze jeugd omgewerkt, Brugge, 19417.
J. Denaux, Uit de godsdienstige geschiedenis van het Oud Verbond (4en graad), Brugge, 1940.
De Procure, Brussel-Namen, “Mijn Catechismus – derde graad”, Uitgeverij Brepols, Turnhout (1955).

Handboeken van diverse aard

46/

Nationale Bond tot Bestrijding der Tering, Grondbeginselen der gezondheidsleer, Brussel, s. d.
J. Adriaensen, J. Stinissen, Het schoonlezen in de lagere en middelbare scholen, Brussel, 1890.
A. Le Roy, De kindervriend, leesboek ten gebruike der volksscholen in België, Mechelen, 1863.
A. Naas, Nieuw handboekje ten gebruike van de leerlingen der Lagere Scholen, Leuven, 5e druk.
A. Diepen, De Wellevendheid. Handboek, Antwerpen, 19209 & 193413.
D. Lescouhier, Nieuw handboekje der beleefdheid en christelijke wellevendheid ten dienste der lagere scholen,
Doornik, 19092.
A. Janssen, Lichaamscultuur, Borgerhout, 1944.
J. Ottevaere, Beginselen van gezondheidsleer voor den Derden en Vierden Graad volgens het programma der
lagere scholen, Izegem,19263
D. Dolhen, Handboekje der Gezondheidsleer ten gebruike van de lagere Scholen en de voorbereidende Klassen
der middelbare Scholen en van de Scholen voor Volwassenen, Namen, 1924.
E. Phlips, Gezondheids leer der eerste kindsheid volgens het staatsprogramma van 31 maart 1923, Berchem, s.
d.
Eenige schoolhoofden, Leergang van Gezondheidsleer, Huishoudkunde en huiswerk (met prentjes) bestemd
voor de leerlingen van den Hoogen Graad der Lagere scholen, Lier, 19222.
C. Fredericq, Grondregels der Gezondheidsleer, Gent, 18824.
H. Van Haverbeke, Grondbeginselen van Huishoudkunde en Gezondheidsleer opgemaakt volgens het
programma der Tijdelijke Landbouw-Huishoudscholen, Ronse, 19082.
Broeders van Liefde, Uitgewerkt leerplan van het Teekenonderwijs voor den 4 e graad der lagere school en
voor het middelbaar onderwijs, Tessenderlo, s. d. (inliggend tekening 7e jaar aangenomen meisjesschool
Koekelare-centrum).
Bewijs van Lagere Studiën. Vragen in 1924 gesteld. Derde en Vierden graad. (inspectie) s. l., s. d.
A. Vandevelde, Opvoedend catechismusonderricht, Brussel, 1930.
H. Blieck, Nieuwe Fransche Spraekkunst ten gebruike der eerstbeginnenden, Roeselare, 1863.
Provincie West-Vlaanderen, Provinciale verordeningen. Provinciale school voor vroedvrouwen, Brugge, 1929.
+ Reglement der Provinciale School van Verloskunde gehecht aan het moederhuis te Brugge, Brugge, 1874.
Klooster Couckelaere, Het Godsdienstonderricht in het eerste studiejaar (6 – 7 jaar),Koekelare, s.d.
(gebruikt in de vrije lagere scholen in Koekelare).
M. de Jong, Bijbelse geschiedenis, Brugge, 1950².
E. Verachtert, De kunst van hardop lezen, Lier, 1932 (gebruikt in de school te Bovekerke).
L. De Paeuw, Voor meer gezondheid door eene betere opvoeding, De Belgische Boekhandel, Baarle-Hertog,
1924.
7/05/2022

364
Z.E.H. Kan. A. Decoene, Godsdienstige kleuterpaedagogiek. Enkele grondvragen, Verbeke-Loys, Brugge,
1951 (2e deel).
C. De Kinder & E. Wirtz, Zwemmen en Redden, Nationale drukkerij Lodewijk Opdebeek, Antwerpen, 1905.
Victor De Lille, Vertellingen, De Lille, Maldegem (nr. 25 Duimpjes uitgave, juni 1901).
M.-G. Alexis, Géographie des écoles primaires, H. Dessain, Liége 1878.
NMBS, Handleiding omtrent de voorzorgen die het personeel nemen moet om arbeidsongevallen te vermijden,
oktober 1950.
Les Frères des Ecoles Chrétiennes, Leçons de langue Française, cours moyen, livre de l’éléve.
M. Huyghe en A.-J. Nollet, Ons eerste Fransch Boek, voor colleges, pensionaten en lager scholen met meer
uitgebreid tweede-taalonderwijs, 1943.

Verzameling albums met prenten van winkelproducten.

47/

Doos 1.
De Lombard uitgaven (Kuifje), De aardrijkskunde van België, deel 1 en deel 2 (1956).
De Lombard uitgaven (Kuifje), De aardrijkskunde van België, deel 1 en deel 2 (1962).
De Lombard uitgaven (Kuifje), De aardrijkskunde van Europa, deel 1 en deel 2 (1957).
De Lombard uitgaven (Kuifje), De aardrijkskunde van Amerika, deel 1 en deel 2 (1961).
De Lombard uitgaven (Kuifje), Canada (1965).
De Lombard uitgaven (Kuifje), De ruimte (1964).
De Lombard uitgaven (Kuifje), De 100 Wereldwonderen (Publiart Brussel).
Uitgave Côte d’Or (Alimenta pvba Brussel), Uit het Dieren- en het Plantenrijk – Faunaflor (1952).
Uitgave Macaroni Honig, Over Vliegende Schotels en Spoetniks.
Uitgave Macaroni Honig, Sprookjeswereld van Grimm, deel 2.
Uitgave Macaroni Honig, Beroemdheden, deel A.
Doos 2.
Horizon uitgaven, Ons Eigen Land, Horizon Encyclopedie nr. 9 – deel 1 (Zo is België) en nr. 10 – deel 2 (Van
streek tot streek), auteur F.R. Boschvogel.
Uitgave Gebrs. Veen, De Hoge Venen, met teksten door A.J.L. Looyen.
Uitgeverij Hemma, Chevron, Wereldbeelden, De Oude Wereld, Egypte en Rome (serie 119 deel 4 en 8).
Uitgeverij Hemma, Chevron, Wereldbeelden, Kunstenaars (serie 119 deel 3).
Verzamelingen IDAC-PUNTEN Brussel, Geschiedenis, De Voorhistorische Tijden (reeks nr. 101), Romeins
België (reeks nr. 102); Aardrijkskunde, De As Antwerpen-Brussel (reeks nr. 1), Haspengouw (reeks nr. 2), De
Ardennen (reeks nr. 3), De Kuststreek (reeks nr. 4); Anatomie, Het Menselijk Skelet (reeks nr. 201);
Dierkunde, De Forel: van ei tot vis (reeks nr. 301), Van ei tot kuikentje (reeks nr. 302); Plantkunde, De
Paardekastanje: van zaad tot boom (reeks nr. 401).
N.V. Oliefabrieken Vandemoortele Izegem, Collectie: De Wereld Rond, Frankrijk, Duitsland, Spanje, JoegoSlavië, Egypte en Syrië, Japan.
Koffie Zwarte Kat, Reisgids Zwarte Kat, Zwitserland (deel 1), Spanje (deel 1 en 2), De Provence.
Liebig Antwerpen, Krantje Liebig Echo, jg. 1956 (volledig: nrs. 98 januari t.e.m. 109 december); Liebig
Magazine, maandblad: september t.e.m. december 1939; januari t.e.m. mei 1940.
Franco-Suisse Kaasfabriek N.V. Vorst-Brussel, Miniboekjes, nr. 2: Nooit en nergens verlegen (Het dagelijkse
leven), nr. 3: Nooit en nergens verlegen (De grote familiegebeurtenissen), nr. 6: Het ABC van de
atoomwetenschap, nr. 8: Galerij der sportberoemdheden in België en in de Wereld, nr. 12: De grote
gebeurtenissen van de geschiedenis, nr. 16: Tot de dokter komt, nr. 19: De 7 wereldwonderen, nr. 24:
Meubelen eertijds en nu, nr. 25: Hoe stelt men een bibliotheek samen?, nr. 29: Het nieuwe Europa van 1940 tot
1960.
Kaasfabriek BEL (La vache qui rit): Walt Disney, De mens in de ruimte.

48/

Collectie transparanten over Griekse Kunst in de Oudheid; bouwkunst, beeldhouwkunst; schilderkunst
Uitgave Westlandia Torhout.
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Dossier Marie Veirman.

48/

Divers drukwerk:
Malou J.-B. 1841, Pieuse explication des principales prières du chrétien proposée à la jeunisse chrétienne,
Leuven.
Robyns F.-A., Nieuwe schrijf- en leesmethode, 3e stukje, Luik, ?
Kleine reis rond de wereld, Doornik, 1845.
Emond J.-B., Leçons d’histoire nationale, lagere school en school voor volwassenen, Hoei.
Durand, Meslins, Le sécretaire pratique du commerce, Parijs.
L’Art épistolaire.
Gelin E., Kerkhofs P. 1889, Kort begrip der rekenkunde, Brussel.
Copère J.-B., Balleux 1912, Syntaxe à l’usage des écoles moyennes et des écoles normales, Aalst.
J-J-P, Luik, Abrégé de l’histoire de Belgique, 1869.
Provinciale wegwijzer van West-Vlaanderen en der Stad Brugge voor het schrikkeljaar 1904, Brugge, 1903
(o.m. met aantekeningen over Maréchal, Koekelare p. 277-278).
De Vrieze C.-L., Deinze, Het gelukkige huisgezin. Christelijk leven, wanorders der wereld, 1843.
Heuman 1928, De nieuwste geneeswijze, Antwerpen.
Davis G. 1907, De geneesheer der volken, Parijs.
Tanghe G. 1914³, Geschiedenis van het wijdvermaarde Christusbeeld van Damme, Brugge.
Phlips E. 1917, Handleiding van gezondheidsleer ten gebruike der normaalscholen, Berchem.
Beyaert K. 1901, Wat de werkman voor het heropbeuren van zijn toestand zelve doen moet, Kortrijk.
Delattre L., Le jardin du docteur, Brussel².
Allegaert E., Abeele H. 1912, Nederlandsche spraakkunst ten dienste van onderwijzers en onderwijzeressen,
Tienen.
Vereyck C. 1889², Korte inhoud der Belgische Geschiedenis ten gebruike van Lagere Scholen, Brussel.
Manuel pour Invalides Militaires et Civils de la Guerre 1914-1918 – Veuves – Orphelins et Ascendents, Jette,
1920 ?
Roland J., Duchesne E. Namen, Atlas-manuel de Géographie, 1905.
Catechismus of christelijke leering ten gebruike der kinderen, Brugge, 1913.

49/

Schoolschriften Marie Veirman, overwegend als student aan normaalschool Sint-Amandsberg.
Tekenschrift (groot formaat)
2 schriften meetkundig tekenen (groot formaat)
Reeks schriften, sommige met harde omslag van de normaalschool Soeurs de la Visitation Mont-St. Amand
Eerste reeks voor het schooljaar 1913-1914:
Botanique
Frans
Problèmes (vraagstukken)
Wiskunde
Economie (boekhouden + dergelijk schrift)
Literatuur (?)
Geschiedenis (met studieschema en schoolprogramma)
Zelf ontworpen schoolagenda
Zoölogie
Tweede reeks voor het schooljaar 1915-1916:
Botanique
Rekenkunde en vraagstukken
Frans
Derde reeks voor het schooljaar 1916-1917:
Rekenkunde
Boekhouden
Botanique
Diverse
Literatuur
Hygiëne + landbouw (wellicht hierbij horend: Tabel psychologie en pedagogie)
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Klein tekenschrift + nieuwjaarskaart 1921 ?
Schriften (2 x Frans) van middelbaar jaar in Brugge 1912-1913
Voorbereidingsschrift 2e studiejaar.
50/

Ook behorend tot dossier Marie Veirman:
Schrift van Georges Verhelst (Koekelare) volledig Duitse oefeningen van diverse vakken 1916.
Schriften van Robert Maréchal 1918 met Marie Veirman als lesgeefster (is Robert Maréchal een zoon van Henri
Marchal of Meréchal, de bediende van Georges Piers voor zijn elektriciteitsnet (cf. JBS 2016, o.m. p. 24-25 en
JBS 2017 p. 27 voetnoten 48, 54 & 72. Vergt bijkomend onderzoek. Ik denk dat Marie Veirman ook
boekhoudster van Georges Piers was.
Ook schrift van Robert Maréchal met lesgever Bouillet 1918 in dit schrift “Ik voel mijn verplicht Vlamsch te
schrijven. De reden is heel klaar”.
Schrift van Anaïs Van Massenhove (in Tielt 1913-1914): Zoötehnie en Horticulture + landbouw en veeteelt.
Modellen van broderie anglaise uit Weldon’s Ladies Journal 1914 (via Georges die in England contacten had?).
Kaarten (zelf getekend) van Frankrijk, Oekraïne-Rusland en Engeland.
Grootboek bijgehouden door Marie Veirman vanaf 1916 tot …
Briefwisseling met zuster Ignatia 18/03/1916 (volgt normaalschool in Brugge), met de normaalschool in SintAmandsberg, met Gustaaf Verhaeghe (haar verloofde ?) krijgsgevangen onderofficier (portret?) in Hannover
(haar schrijfstijl is eerder literair/poëtisch). Brief van een leerling: Maria Delaeter.
Foto’s:
Georges Piers met zijn zus Jeanne, 1907
Wellicht Georges (Gent Nestor Schaffers)
Twee zussen van Georges met hun moeder Berthe (Gent Th. Boute).
Brief van Eugeen Piers de Ravenschoot aan de pastoor in verband met jachtrecht op grond in Zande
(10/12/1900).
Aanbevelingsbrief van Henri Veirman aan Eugeen Piers ivm Charles Viaene als aspirant veldwachter; zie ook
de bouwrekeningen van Maurice Viaene (familie?).
Diverse stukken van Henri en Georges Veirman in de jaren 1930; elektriciteitsrekening, vier documenten ivm
duivensport. Aangifte van 110 tabaksplanten bij de accijnzen; lidmaatschap van de Samenwerkende
Brandverzekering Couckelaere; misvieringen voor overleden leden Piers (notaris Martens); wegenbelasting;
schatting huis in Hovaerestraat.
Register met rekeningen 1930-1932 bijgehouden voor de Piersen door de Veirmans?
Aankondiging van de Banque d’Ostende et du Littoral van de opening van een filiaal door kantoorhouder
Gentiel Holvoet.

51/

Eveneens behorend bij dossier Marie Veirman (map).
Reeks Nederlandse revues / tijdschriften (min of meer losse nummers):
Wereldkroniek, 1934
De Prins der geïllustreerde bladen, 1936
Algemeen Hollandsch Landbouwblad, 1934
Wereldkroniek, 1935
Neerlandia. Maandblad van het Algemeen Nederlandsch Verbond, 1937
Panorama. ’s-Gravenhage in beeld, 1936-1937.
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Wandplaten
bewaargever: Parochiaal Schoolcomité Mokker

opmaak: J. Heus

Thomas Nelson & Sons,
L'annonciation / 1a
Id.
La présentation de Jésus au temple / 2
Id.
La tentation de Notre-Seigneur / 8
Id.
Les premiers disciples / 9
Id.
Jésus aux noces de Cana / 10
Id.
Abraham quittant sa patrie / 16
Id.
Agar et Ismaël / 19
Id.
Le sermon sur la montagne / 28
Id.
Le paralytique de Capharnaüm / 29
Id.
La piscine de Béthesda / 30
Id.
A travers les champs de blé / 31
Id.
Le fils de la veuve de Naïm / 32
Id.
Le semeur / 33
Id.
La résurrection de la fille de Jaïre / 35
Vermenigvuldiging van de brooduitdeling / 36
Thomas Nelson & Sons,
Joseph vendu par ses frères / 38
Id.
Joseph en prison interprétant les songes du Pharaon / 39
Id.
Joseph the ruler / 40
Id.
Moïse sauvé des eaux / 44
Id.
Le bon pasteur / 52
Id.
La résurrection de Lazare / 53
Id.
Jésus-Christ enseignant la prière / 56
Id.
L'enfant prodigue / 57
Id.
Les dix lépreux / 58
Id.
Gédéon le libérateur / 68
Id.
Zachée / 74
Id.
David et Goliath / 86
Id.
Elie et les corbeaux / 92
Id.
Elie emporté au ciel / 96
Id.
Reconstruction des murs de Jérusalem / 102
Id.
Jésus et Saint-Thomas / 106
Margetsun W.H.
Hemelvaart van Christus / 108
Ed. Verbeke & zoon, Brugge, Kerstmarkt
Id.
Boerderij / neerhof
Id.
Graanoogst
Id.
Graanoogst
Id.
Sneeuwlandschap
Id.
Herfst in het bos
Id.
Wind, veeteelt, schaapherder
Benediktiner-Abtei (IX Jahrhundert)
Schoolboekhandel J. Baert-Vandermarliere, Evere, Groote Aletsch-Gletscher
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Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Frans Bukarz,

De pyramiden van Gizeh (Egypte)
Napels
Waterval van den Niagara
Jerusalem
Waterval van den Rhijn bij Schaffhausen
In de woestijn
Oorspronkelijk woud in Zuid-Amerika
Gibraltar
IJslandschap
Berglandschap
Plattelandslandschap met akkers, molen, rivieren

Schoolboekhandel J. Baert-Vandermarliere, Evere, Vervoer (koets, trein, stoomschip)
Id.
Het bos
Id.
Boomgaard en akker
Id.
Een tuin
Id.
Een dorpsplein
Id.
Land- en tuinbouw lente
Id.
Wijngaard visserij rivierscheepvaart
Id.
Hemelvaart van Christus
Id.
Jozef verkocht door zijn broeders
Id.
God en Mozes (brandende braamstruik)
Id.
Kaïn & Abel (nr 4)
Id.
Abraham offert Isaac (1) (nr. 6)
Id.
Abraham offert Isaac (2) (nr 7)
Id.
David en Goliath (nr 15)
Id.
Aanbidding door drie wijzen (nr 19)
Id.
Vlucht naar Egypte (nr 20)
Id.
Opdracht Jezus in tempel (nr 22)
Id.
Johannes doopt Jezus (nr 25)
Id.
Prediking v. Jezus (nr. 26)
Id.
Opwekking zoontje honderdman (nr. 27)
Id.
Magdalena zalft Jezus (nr 28)
Id.
Bedaren storm op het meer (nr 29)
Id.
De barmhartige Samaritaan (nr 30)
Id.
Laat de kleinen tot mij komen (nr. 35)
Id.
Intrede in Jeruzalem (nr. 36)
Id.
Geef aan de keizer, wat aan de keizer
toekomt (nr. 37)
Id.
Het laatste avondmaal (nr. 38)
Id.
Judaskus (nr. 40)
Id.
Geseling van Jezus (nr 41)
Id.
De doornkroning (nr 42)
Id.
De Kruisweg (nr 43)
Id.
Kruisiging (nr 44)
Id.
Emmausgangers (nr 46)
Id.
Petrus, weid mijn lammeren (nr 47)
Id.
De verrijzenis (nr 48)
Id.
Het doopsel (nr 50)
Id.
Het vormsel (nr 51)
Id.
De eucharistie (nr 52)
Id.
Verschijning aan apostelen (nr 53)
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Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Het Heilig Oliesel (nr 54)
De Priesterwijding (nr 55)
Het huwelijk (nr 56)
Genezing van blinde, lamme (nr 57)
Opdracht in de tempel (nr 58)

Mammiferes Domestiques, série IV, nr 1, De Hond & de Kat
Mammiferes Sauvages, série V, nr 1, De Wolf & De Vos
Mammiferes Sauvages, série V, nr 5, De Haas & De Bever
Mammiferes Sauvages, série V, nr 7, De Walvisch & de Zeehond
Oiseaux, série VI, nr 6, De Haan, de Hen & Kiekens
Posters het paard
1. uiterlijk
2. het beendergestel
3. de bloedvaten
4. de spieren
5. ingewanden
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Collectie Prenten2
03B-01K Rouwprentjes (in bakjes):
http://www.spaenhiers.be/Media/Default/docs/archief_Bidprentjes_2019-04-14.pdf
03B-01K Rouwbrieven (in archiefdozen):
http://www.spaenhiers.be/Media/Default/docs/archief_Overzicht_rouwbrieven_2019-04-14.pdf
03B-01K/ Huwelijken en jubilea: chronologisch in plastieken mappen gegroepeerd.
- doos 1: huwelijksaankondigingen van 1936 tot 1979;
- doos 2: huwelijksaankondigingen van 1980 tot nu;
collectie jubileavieringen en gelukwensen
03B-01K/ Geboortes: chronologisch in plastieken mappen gegroepeerd
- doos 1: geboorteaankondigingen 1930-1989
- doos 2: geboorteaankondigingen 1990-202…
- doos 3: geboorteaankondigingen1959-1977 in “boek” gekleefd
14D-01K/ Devotieprenten
- doos 1: eerste communie vanaf 1889 chronologisch geordend; plechtige communie/vormsel
vanaf 1914 chronologisch geordend; lentefeest 1972.
- doos 2:
1 Devotieprenten met papieren en stoffen kantranden (enkele seculiere prenten)
2 Belgische devotieprenten (bedrukt en vooral onbedrukt); o.m. van uitgeverij De
Liefdadigheid Coppin-Goisse (Ath), Imalit Maredret…, veelal gedateerd en met
naam van de ontwerper (dit geldt ook voor de volgende nrs. 3-8; deze reeksen
bevatten thema’s, die vanaf nr. 9 apart gerangschikt zijn).
3 Duitse, onbedrukte devotieprenten
4 Franse, onbedrukte devotieprenten
5 Italiaanse, onbedrukte devotieprenten
6 Nederlandse, onbedrukte devotieprenten
7 Oostenrijkse, onbedrukte devotieprenten
8 Spaanse en Zwitserse, onbedrukte devotieprenten
9 Devotieprenten en gebedsacties ter ere van de maagd Maria; gewijde medailles3.
10 Devotieprenten ter ere van Sint-Jozef.
11 Devotieprenten ter ere van de heilige Familie
12 Devotieprenten ter ere van het heilig Bloed
13 Devotieprenten ter ere van Christus’ heilig Hart4 én gebedsdocumenten van
de Bond van het Heilig Hart 1929-1970
14 Devotieprenten ter ere van Christus’ lijden en koningsschap; eucharistie- en
diverse vieringen
15 Devotieprenten ter ere van Rooms-katholieke heiligen en zaligen, alfabetisch
gerangschikt A-G
16 Devotieprenten ter ere van Rooms-katholieke heiligen en zaligen, alfabetisch
gerangschikt H-Z
- doos 3:
17 Devotieprenten naar aanleiding van het werk der heilige Kindsheid en
2

Deze collecties krijgen voortdurend aanvulling; te raadplegen op de respectieve websites.
Medaille uitgereikt op zondag 25/8/2013 in de kapel O.-L.-Vrouw ter Hulpe Esenweg 104 Diksmuide.
4 Zie ook bij nummer 9 (Maria)
3
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de Eucharistische Kruistocht; Christus’ kind van Aracelli en van Praag (karmeliet
Cyrillus)
18 Devotieprenten ter ere van het kind Jezus, specifiek naar kinderen gericht
19 Collectie gebedsbrochures.
20 Vastenacties
21 Jozef Janssens: reeks Zeven Smarten (Septem Dolores)
22 Krachtig gebed tot keizer Karel
23 Internationale bidweek 1927, 1935, 1944, 1948, 1956, 1959, 1962; Heilig Jaar
1933, 1948, 1950, Jubeljaar 1951
24 - Herinneringen aan parochiale missies en particuliere retraites; ook onder
benaming zending of geloofsdagen (parochies alfabetisch en verder chronologische
klassering; algemene gebedsteksten zonder locaties en datering; brochures met
gezangen 1928, 1945.
Aartrijke 1945,1967; Bellem 1939; Bovekerke 1933,1945, 1952; Brugge 1851,
1905, 1909, 1925, 1937, 1938, 1947; Denderleeuw 1934; Diksmuide 1948, 1955,
1961; Edewalle 1925; Eernegem 1939, 1953; Harelbeke 1954; Heldergem 1935;
Ichtegem 1909, 1922,1934, 1961; Kampenhout 1930; Knokke 1944; Koekelare
centrum 1901, 1909, 1927, 1937, 1945, 1953, 1960, 1968, 1977; Koekelare Mokker
1929, 1949, 1963; Knokke 1944; Komen 1931; Kruishoutem 1947, 1957; Leke
1938, 1946, 1954; Menen 1908, 1910, 1911,1914, 1923, 1948; Poelkapelle 1931;
Rumbeke 1953; Sint-Michiels 1954; Strijpen 1938; Stuivekeskerke 1913; Tienen
1931; Torhout 1934; Vladslo 1910, 1946, 1958; Watou 1961; Wulvergem 1912;
Zande 1900; Zedelgem 1955; Zevekote 1933; Zeveneke 1930.
- Particuliere retraites:1913, Brugge 1908, 1909, 1937; Koekelare (Albert Dereeper
1930); Bovekerke 1944 (August Depoorter); zonder datum
- Prenten gericht op buitenlandse missionering
25 Koekelare Sint-Martinus: Heilige Familie van de Vrouwen 1905; 1962; (Lange
Max)
26 Fotocollectie over misviering (nr. 1-26, 29-33 & 35); uitgave St.-Andriesabdij.
27 Koekelaarse parochiale devotieprenten: Sint-Martinusparochie ter ere van Maria en
groet aan seizoenarbeiders 1955; parochie Sint-Jan Vianney: noveen Maria 1940,
1951, 1954, 1959;
28 Klokkenwijding: Koekelare Sint-Martinusparochie 1953; Kruishoutem 1955.
29 Devotieprenten met de hand geschreven boodschappen, meestal niet gedateerd
(1927-1966).
30 Diverse lidmaatschappen e.d.m.: De Bruyne Emilie Broederschap van Maria,
koningin der harten 1922; Cyriel Roseeuw lid congregatie O.-L.-V.(1941);
Vanbelleghem Maria en Martha lid Mariacongregatie 1942 (Bovekerke); Elisa Seys
lid Internationale Gebedsvereniging van de maagd der armen 1941; Simonne
Devogelaere Broederschap Maria, Koningin der priesters 1947-48; hulde aan
Maria Sys, 67 jaar huishoudster bij diverse pastoors in Koekelare en Damme
(2000). Vermaning van pastoor Vanden Weghe wegens afwezigheid op een
vergadering.
31 Kerkbaljuw Bovekerke: René Vanthuyne: gouden jubileum 1883-1953
32 Diverse: Pinksteren, Gebed voor België 1905; uitgeweken arbeiders; biecht; vrede;
testament; preek van de pastoor; Sint-Petrus’ Liefdeswerk; Goddelijke Voorzenigheid; zielen van het Vagevuur; gilden van arbeiders en arbeidsters; wassen beelden;
doopsel; gebed van Franciscus van Assisi.

- 14D-01K/: Jaargedachtenissen van parochies en parochiale organisaties (bakje):
Aartrijke Sint-Andreas: 1945; 1951; 1953-59; 1960-61; 1962-63; 1964-66; 1972;
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1974-78; 1980-92; 1995-96; 1998-2000; 2001-2010; 2011-12.
ACV: 1978; 1996; 2001; 2003-2008
Beernem Sint-Amand 1987-88
Blankenberge (Uitkerke) Sint-Amand: 1973-74; 1985-86
Bovekerke Sint-Gertrudis: 1889-90; 1959-62; 1963-69; 1970-2006; 2009-10;
2012-17
Diksmuide Sint-Niklaas:1974-75
Arrondisementele Boerengilden 1957; 1968
Edewalle O.-L.-Vrouw: zie Koekelare.
Eernegem Sint-Medardus: 1938; 1946-47; 1957-58; 1964-66; 1967-68; 1973-75;
1976-81;1983-84; 1986-87; 1990-92; 1994-2003.
Egem Sint-Germanus: 2017-18
Gistel Godelieve: 1949 (1/1 – 15/9); 1949-1992; 1994-2001; 2004-2006.
Harelbeke ACW: 1955-56.
Heist Sint-Antonius: 1967-68.
Ichtegem Sint-Michiel: 1970-1973; 1974-75; 1977-79; 1980-83; 1984-85; 19871989; 1990-1993; 1995-1999; 2001-03; 2009-11; 2013-15; 2016.
Kampenhout O.-L.-Vrouw: 1960-61; 1965-66.
Kaprijke: 1936
Knokke (Oosthoek): 1965-66
Koekelare Sint-Martinus: 1956-2020 (tot 1993 ook met overledenen van Edewalle en Moere)
Bond H. Hart: 1925-31; 1942-45; 1945-51; 1951-55;
Genootschap der Heilige familie 1928
Eerste vrijdagbond 1945-1954
Meunyckenhof: overledenen 2002-04; 2013?; 2015-16; 2017-19: 20202021
kloosterzusters 1843-1876
Vrouwen der H. Familie 1918; 1919 (2 versies)
Germinalspaarders 1976-1986
Mokker: J. Vianney, pastoor van Ars: 1938-45; 1946-645; 1966-67; 1968-70;
1972-97; 1999-2001; 2003-11
KWB: 10-jarig bestaan 1960-70
Roepingsdag 10/7/1961
Kortemark Sint-Bartolomeus: 1962-65; 1967-1972; 1976-77; 1979; 1990; 1995;
1998; 2002-20106
Langemark (Bikschote) Sint-Andries: 1993-94.
Leffinge: 1970-71.
Leke Sint-Niklaas: 19537; 1956: 1964; 1966-67; 1977; 1981-82; 1985-88; 20028
Wit-Gele Kruis 1954-1964
Mechelen Sint-Jan Berchmans: 2004-05
Middelkerke Sint-Willibrordus: 2007-08
Moere Sint-Niklaas: 1971-73; 1976-77; 1982-83; 1984-859; 1986-87; 1988-89;
1990; 1998; 2002, 2004-05; 2007-200810
Mannenbond H. Hart: 1928-48
Paascommunie: 1940
5

Tot 1949 ook aankondiging van doopsels, huwelijken; vermelding van het aantal eerste en plechtige communies, het aantal inwon ers en uitgedeelde
communies, periode 1962-65 ook overledenen van Leke en Vladslo.
6
Ook het aantal doopsels, huwelijken, communies en nieuwe pastoors en missionarissen zijn vermeld.
7
Ook het aantal doopsels, huwelijken en vormsels zijn vermeld.
8 Vermeldingen van huwelijken, roepingen, vormsel, communies en jubilea.
9 Behoort sindsdien tot de gemeente Gistel.
10 Zie ook Koekelare en Gistel.
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Moerkerke Sint-Dionysius: 1974-75.
Moorslede Bond H. Hart: 1963; 1966.
Ooigem genootschap Sint-Franciscus-Xaverius: 1890-1895
Oostduinkerke Sint-Niklaas: 1990-98; 2001-05; 2007-2013
Oostende St.-Jozef: 2003-04.
St.-Jan-Baptist: 1962-63; 1970-71; 1974-75;1976-80; 1982-85; 1991-92;
2015-16;
H. Hart: 1940-41; 1944; 1995-96.
Oudenburg O.-L.-Vrouw: 2007-08.
Riethove 2014-15
Pittem O.-L.-Vrouw Tenhemelopneming: 1998-99;2018-19
Poperinge O.-L.-V. Lichtmis: 1977
Sint-Jan ter Biezen: Bond H. Hart 1937-38 & 1977-7911
Ramskapelle (Schore, Sint-Joris, Mannekesvere): 1975 (dienst voor 1971-75)
Roeselare Sportabedevaart 2000-02
Roksem Sint-Michiel: 1993-95.
Rumbeke KVGV: 1953-63.
Sint-Amandsberg Sint-Amand: 1961-62.
Sint-Andries Sint-Baafs: 1975-78.
Sint-Andries Sint-Willibrord: 2003-04.
Sint-Baafs-Vijve ACW: 1995
Sint-Kruis H. Kruisverheffing: 1979-81.
Staden St.-Jan: 2002-04;2007-08
KBG: 1989-91; 2003-04; 2005-06
Stalhille: 1942-43
Tielt Sint-Pieters, leden H. Familie: 1934-35; 1937-38
Congregatie O.-L.-Vrouw onbevlekt: 1937-38
Torhout, Kristen Werkersverbond:1929-30
Uitkerke Sint-Amand: 1959-60.
Varsenare Sint-Mauritius: 1977-83.
Vladslo Sint-Martinus: 1930-31; 1937-39; 1941-42; 1943-1946; 1950-51; 1952-53;
1971-74; 1977-1985; 1986-88; 1989-199512; 2002-03; 2016-17.
Wijding Rotskapel voor overleden soldaten- en burgerslachtoffers van
W.O. 1
Watou Leden van de genootschappen ’t H. Sacrament, ’t H. Hart, H. Rochus en H.
Hertebond: 1888; 1891; 1892; 1902-04; 1907; 1911-14; 19916; 1919; 1921-25;
1927-32; 1933-39; 1940-42; 1943-75; 1977-83.
Parochianen: 1933-64; 1965-83; 1985-93.
Werken Sint-Martinus: 1960-61; 1963-65; 1974-75; 1976-77; 1983-87; 1988-1992;
1994-95; 2002-03; 2006; 2007-08.
Westkapelle: 1943-44.
Wijnendale Sint-Jozef: 1998; 2001.
KBG: 1977-82; 1987-1992;
Wingene Bond Gepensioneerden: 1982-83.
Zarren Sint Dionysius: 1959-60; 1973-74; 1978-79; 1983-84; 1986-88; 1989-92;
1994-96; 1998-99; 2000-01; 2002-04; 2006.
Zedelgem Sint-Laurentius: 1994-95
Onbekend : 1960-61
11

Met doopsels

12

1992-93 met foto van koning Boudewijn (+31/7/1993).

7/05/2022

374

- 14D-01K/

: Katholieke clerici (map)

Deze map bevat figuren van pausen, kardinalen, bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke
kloosterlingen, van wie één of meer prenten met gegevens in het HADOCK raadpleegbaar zijn.
Uiteraard ligt voor de parochiale clerus de klemtoon op personen die in Koekelare actief waren.
PAUS
- Leo XII
Annibal della Genga; °27/09/176 - + Rome 10/02/1829; paus 27/09/1823
- Pius IX
Joannes Mastai-Ferretti; °Sinigaglia 13/05/1792 – + Rome 07/02/1878; paus
21/06/1846
- Leo XIII Joachim Pecci; ° Carpinetto 02/03/1810 – + Rome 20/07/1903; paus 20/02/1878
- Pius X
Jozef Sarto; °Riese 02/06/1835 - + Rome 20/08/1914; paus 04/08/1903
- Benedictus XV Giacomo della Chiesa, °Genua 21/11/1854 – + Rome 22/01/1922; paus
03/09/1914
- Pius XI
Achilles Ratti; °Desio 31/05/1857 – +Rome 10/02/1939; paus 06/02/1922
- Pius XII Eugenio Pacelli; °Rome 02/03/1876 – +Rome 09/10/1958; paus 02/03/1939
- Joannes XXIII Angelus Roncalli; °Sotto il Monte 25/11/1881 - +Rome 03/06/1963; paus
28/10/1958
- Paulus VI Jan-Baptist Montini; °Concesio 26/09/1897 - + Castel Gandolfo 06/08/1978;
paus 21/06/1963
- Joannes-Paulus I Albino Luciani; °Canale d’Agordo - +Rome 28/09/1978; paus 26/08/1978
- Joannes-Paulus II Karol Wojtyla; °Wadowice 18/05/1920 - +Rome 02/04/2005; paus
16/10/1978
- Benedictus XVI °Marktl am Inn 16/04/1927 - + paus 19/04/2005
Kardinaal
- Désiré Mercier, ° Braine-l’Alleud 22/11/1851- + Brussel 23/01/1926
- Joseph van Roey; ° Vorselaar 13/01/1874 - + Mechelen 06/08/1961, aartsbisschop
- Jozef Cardijn, 1882-1967, stichter-proost KAJ
- Mindzenty (1956)
Bisschop van Brugge13
- Felix Brenart; °Leuven 11/1720 - + Anholt (Westfalen) 26/10/1794; bisschop 21/02/1777
- Franciscus Boussen; °Veurne 02/12/174 - + Brugge 01/10/1848; bisschop 27/01/1833
- Jan-Baptiste Malou; ° Ieper 30/06/1809 - + Brugge 23/03/1864; bisschop 01/05/1849
- Jan Faict; ° Leffinge 22/05/1813 - + Brugge 04/01/1894; bisschop 18/10/1864
- Pieter De Brabandere; °Ooigem 25/09/1828 - + Brugge 31/03/183; bisschop 18/05/1894
- Gustaaf Waffelaert; °Rollegem 27/08/1847 - + Brugge 18/12/1931; bisschop 25/04/1890
- Henri Lamiroy; ° Heurne 29/08/1883 - + Brugge 10/05/1952; bisschop 14/10/1929
- Emiel De Smedt; ° Opwijk 30/10/1909 - + Brugge 01/10/1995; bisschop 30/07/1952
- M. De Keyser, hulpbisschop 11/06/1962
- Roger Vangheluwe, ° Roeselare 7/11/1936; bisschop 03/02/1985-23/4/2010
- Jozef De Kesel, bisschop 10/07/2010; aartsbisschop 19/11/2016 en kardinaal
13

CLOET M. 1985, Het bisdom Brugge (1559-1984) Bisschoppen, priesters, gelovigen, Brugge, 1985.
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-- Donatiaan, patroon van de kathedraal, de stad en het bisdom Brugge, 7e aartsbisschop van
Reims ca. 380
- Johan Bonny, bisschop in Antwerpen, 28/10/2008; °Moere 1956
Pastoor in Koekelare14
Sint-Martinusparochie
- Petrus De Zeure, ° Zonnebeke 15/08/1790 - + Koekelare 23/09/1845; pastoor 1834
- Louis Dumoulin, ° Rumbeke 07/02/1803 - + Gistel 18/01/1854; pastoor 24/09/184517/01/1854
- Isidoor Ampe, ° Tielt 02/08/1812 - + Moorslede 25/01/1892; pastoor 22/02/185421/07/1868
- Hendrik Blieck, ° Wervik 15/09/1814 - + Koekelare 04/05/1877; pastoor 22/06/186804/05/1877
- Aloïs Gryspeerdt, °Zarren 31/05/1844 - + Koekelare 26/07/1908; pastoor 26/05/189926/07/1908
- Leopold Goethals,°Tielt 13/07/1856 - + Koekelare 07/10/1911; priester 18/12/1880,
schooldirecteur Tielt; diocesaan schoolopziener; pastoor 31/07/1908- + 07/10/1911
- Leonard Lootens, °Anzegem 15/12/1858– + Lichtervelde 27/01/1935; priester 26/8/1883;
leraar Klein-Seminarie Roeselare 15/6/1884; onderpastoor Geluwe, directeur college
Avelgem 28/10/1896, pastoor Dranouter, pastoor Koekelare 20/10/1911-20/12/1932;
- Hector De Gryse, ° Sint-Eloois-Winkel 09/04/1878 – + Koekelare 24/05/1964; pastoor
1932-1950
- Jozef D’Hoore, ° Oostkamp 02/09/1894 - + Roeselare 19/03/1981; pastoor 05/11/195022/01/1952
- Hendrik De Meester, ° Roeselare 1896 - + Roeselare 1976; pastoor 01/1952-23/11/1969
- Jos Verstraete, Brugge °15/11/1914 - + Roeselare 15/08/1996; pastoor 14/12/196916/10/1976
- Valère Van Vooren, °Zomergem 17/06/1925 - + Torhout 24/01/1999; pastoor 17/10/197624/01/1999
- Daniël Beernaert °Ichtegem 3/9/1935; moderator 4/7/1999-2007
- Charles Lommens ° Izegem 25/1/1973; moderator 31/8/2007-2014
Joannes Maria Vianney, pastoor van Ars (Mokker)
- Jozef Vanden Weghe, 23/1/1937-18/7/1949; wordt pastoor in Vichte; +Dadizele 7/6/1969
- Raoul Doutreligne, ° Kortrijk 18/01/1900 - + Brugge 12/09/1992; pastoor 21/08/1949-1958
- Cyriel Tuysschaever, Dentergem 07/02/1909 - + Ieper 28/03/1994; pastoor 21/10/195814/12/1966
- Edgar Feys, ° Leisele 02/02/1913 - + Brugge 15/12/1996; pastoor 13/01/1967-10/09/1970
- André Couvreur, ° Rumbeke 08/02/1917 - + Roeselare 12/12/1986; pastoor 31/03/197001/02/1985
- Karel Anneessens, ° Menen 03/10/1924 - + Passendale 28/01/2007; pastoor 23/8/19857/5/1999
Pastoor Sint-Gertrudeparochie Bovekerke
14

Meer informatie over Koekelaarse pastoors en onderpastoors (kapelaans) zie Index op de publicaties van Spaenhiers en Prominen tenlijst:
http://www.spaenhiers.be/Media/Default/docs/archief_prominentenlijst_2020-10-09.pdf
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- Maurits Deforche, °Ardooie 15/12/1908 - + Kachtem ; 1960-1968
- Henri De Wulf, °Godewaarsvelde 09/07/1915 - + Koekelare 04/10/1996; 1968-1990
- Daniël Beernaert, ° Ichtegem 3/9/1935 - + ; 12/1990- 2007
Pastoor in Zande
- Gulielmus Pattyn, °Handzame 27/08/1827 - + Kortrijk 09/12/1890;
Onderpastoor Koekelare
- Pierre Rouzeeuw, ° Beselare 17/0/1812 - + Westende 28/02/1873; 1840-1848
- Karel Callebert, ° Roeselare 21/05/1837 - + Blankenberge 04/07/1888; 03/12/187116/12/1875
- Henri De Grendel, ° Zonnebeke 22/02/1853 – + Hooglede 25/03/1910; 30/04/188825/02/1896
- Bernard Haghebaert, ° Noordschote 18/04/1849 – + Leuven 02/04/1905; - 28/10/1876
- Maurits Legrand, ° Kortrijk 15/03/1870 - + Brugge 11/08/1935; 26/02/1896-08/12/1904
- Emiel De Zutter,° Kanegem18/11/1804 - + Vladslo 07/04/1923; 09/12/1904-19/02/1919
- Emiel Remaut, ° Ledegem 15/04/1980 - + Roeselare 1965; 1919-1925
- Abraham (Joseph) De Knock, ° Brugge 05/02/1883- + Koekelare 10/12/1938; 27/12/192810/12/1938 (rustend priester)
- Jeroom Vander Ghote,° Avekapelle 16/09/1891 - + Oostende 14/06/1977; 12/193425/01/1945
- Fimin Baekelandt, ° Gullegem 07/12/1908 – Roeselare 17/02/1989;
- Pierre Van Belleghem, ° Brugge 09/12/1923- +Brugge 14/05/2002; 1967-20/8/1975
- Gustaaf Vanthuyne,° Kortemark 27/7/1930- + Houthulst 8/1/2018; 3/11/1968-1/3/1985
- André Loyson, °Koolskamp 2/10/1930 - + Zuun;1/9/1975-2/3/1985
DIVERSE Clerici

- Aernoudt Pieter15, Moere17/05/1811- + Cincinnati 29/07/1865; jezuïet
- Ampe Karel, priesterwijding Handzame 25/09/1949; redemptorist
- Baert Frans priester 31/5/1947
- Blancke Karel; 1849-1934
- Bonte Leo; gouden priesterjubileum17/12/1887-1937 (Knokke)
- Bossaert Maurice, priesterwijding 09/05/1948
- Bostyn Jozef & Robrecht, priesterwijding 09/06/1906
- Botte Carlos, gouden priesterjubileum Brugge 14/06/1930-1980; kanunnik
- Bruneel Pauline, kloosteroverste Sint-Vincentius Torhout
- Callewaert Fernand, gouden priesterjubileum 23/12/1952-2002 Oudenburg
- Callewert Maria, zr. Marie-Gratienne, gelofte zusters O.L.V. Middelares Moorslede
29/07/1952
- Cappoen Albrecht, priesterwijding 19/04/1936
- Casier Rudy, priesterwijding Leke 23/05/1974
- Clarysse Noë, priesterwijding Mokker 04/07/1976
- Clarysse Remi, Reninge 13/06/1949
- Clarysse Victor, priesterwijding-passionist, Mechelen 02/01/1921
- Coene Alfons, priesterwijding 1903
15

JBS 2016, p. 189-222
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- Colens Louis, ° Brugge 01/12/1877 – +Brussel 16/01/1936, kanunnik; raadgever ACW
(1921)
- Cosijns Lucien, priesterwijding 1/8/1949in Kruishoutem
- Costenoble Aloïs, , priesterwijding-redemptorist 04/10/1894
- Costenoble Richard, redemptorist, °Koekelare 12/12/1885- +Brussel 12/05/1975
- Coulier Hendrik, priesterwijding Westende 24/05/1948
- Crevits Gerard, priesterwijding Koekelare 18/07/1971
- David Coleta, zr. Barbara; °Beveren-Roeselare 4/8/1815 + Koekelare 6/7/1890
- Debonnet Guido, priesterwijding Rollegem-Kapelle 18/07/1965
- de Brouwer Bernard, priesterwijding 06/09/1961; jezuïet
- Debruyne Georges priester 21/4/1940; oblaat
- De Clerck A., priesterjubileum 1940-1965 (Staden)
- Declercq Cyril, priesterwijding Beveren-Roeselare 02/06/1890
- de Crombrugghe Werner priester 3/8/1947 (zie ook Baert Frans)
- Decoster Maria,afreis missiezuster 20/3/1951
- Decroos Margriet, zr. Michel; °Bovekerke 19/02/1911-+Pittem 22/11/1998
- Defoort Klara, zr. Maria-Marcellita; gelofte Gent 25/03/1933, °Koekelare
- Defoort Marcel, °Koekelare 23/07/1906-+Mandar (Indië) 01/12/1990; jezuïet
- Defoort Germain, °Koekelare 10/01/1913-+ Antananarivo (Madagascar); jezuïet
- de Gheldere Jozef, ° Koekelare, jezuïet; gouden jubileum 31/7/1961
- De Gooyer Nico, priesterwijding Naarden 26/07/1959
- Degroote Fernand, priesterwijding Aartrijke 03/08/1969; scheutist
- De Jaeger Joris, diocesaan proost van seizoenarbeiders 1952-1987
- Dejonghe Jozef, °Zande 18/09/1924 - +Assebroek 25/03/2008; priesterwijding Zande
21/05/1951
- Dekeyzer Gerard, priesterwijding Bekegem 16/06/1963; leraar St.-Martinusinstituut
Koekelare
- De Leeuw Wim, missionaris Bussum 23/04/1962
- De Lodder Joseph, priesterwijding 17/12/1898
- De Mey Gustaaf, priesterwijding Brugge 21/07/1929, pater Idesbaldus v.h. Kostbaar Bloed
- Depondt Paul, zilveren jubileum Ichtegem 08/07/1979 (onderpastoor)
- Depoorter Jozef, zilveren jubileum 1912-37
- Depoorter, broeder missionaris
- Depreitere Gabriël, priesterwijding Koekelare 14/09/1968; salesiaan Don Bosco
- Depuydt Pamphile, priesterwijding Vladslo 18/08/1913
- Dereere Victor, priesterwijding Brugge 17/01/1905
- De Schrevel Arthur, ° Wervik 05/01/1850- +Brugge 18/04/1934, kanunnik & vicarisgeneraal
- Desimpel Emiel, priesterwijding 27/05/1893
- Desmet Hilda, zr Perpetua, °Ooigem 18/11/1912-Roeselare 03/07/1997, Zr v. Liefde
Roeselare
- Desplenter Germaine , zr Benigna, °Wielsbeke 10/09/1912- +Roeselare 16/01/1997; WitGele Kruis Koekelare
- Dessein Marcel, gouden priesterjubileum 03/06/1989
- Devisscher Jef, priesterwijding Sint-Andries 16/09/196
- Devisscher Joseph, °Oostende 11/02/1579-+
- De Vlieger Jacques, priesterwijding Koekelare 06/07/1969
- De Vlieghere Albert, jezuïet India
- Dewilde Maria, zr. Cecile, °Koekelare 11/12/1918-+ Libanda (Zaïre) 15/07/1988
- De Wispelaere Edmond, zilveren priesterjubileum Oostkamp 1922-1947
- Dewulf Achiel, gouden priesterjubileum Ichtegem 14/06/1953
- Dewulf Charles, ° Koekelare 17/02/1832-+Kortrijk 17/03/1901
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- d’Oultremont d’Hoogvorst Emilie, zr Maria, ° Wegimont 11/10/1818-+Firenze 22/02/1878;
sticht Congregatie Maria Eerherstelster
- Duron Hubert, gouden priesterjubileum Woumen 16/12/2001
- Faes Jules16, ° Bovekerke 06/01/1882-+ Assebroek 02/01/1945
- Firket Paul, + Leopoldsburg 25/10/1942 (gefusilleerd)
- Garmyn Georges ° 1912; + Lancaster (Californië) 21/8/1991
- Garmyn Urbaan, °Bovekerke jezuïet, missie Zaïre
- Gezelle Guido, °01/05/1830-+ Brugge 27/11/1899
- Ghesquiere Jozef, ° Geluwe 16/03/1896-+ Brugge 22/01/1978; kanunnik
- Ghyssaert Jo, missionaris in China (1940-49)
- Ghyssaert Pieter, priesterwijding 22/12/1923
- Goderis Gustaaf, ° Alveringem 09/09/1845-+ Watou 04/07/1932
- Gonxha Bojaxhiu Agnes, zr. Mother Teresa, °Skopje 26/08/1910-+ Calcutta 05/09/1997;
Nobelprijs 1979, sticht Missionaries of Charity
- Gryffroy Jozef, priesterwijding Leuven 16/08/1908
- Hindryckx Cecile, zr. Maria-Harlindis, gelofte zuster van Liefde Roeselare 21/06/1959
- Hinderyckx Gentiel, priesterwijding Koekelare 15/08/1956
- Hoornaert Edward, priesterwijding Brugge 08/1958
- Hosten Arthur, priesterwijding Brugge 19/12/1896
- Hosten Magdalena, zr. Maria Philomena, gelofte St.-Vincentius Kortemark 31/08/1926
- Huyghe Henri, priesterwijding Bovekerke 16/06/1946
- Huys Constant, °Beveren-Roeselare 13/11/1864-+ Beveren-Ijzer 05/11/1913
- Kindt André, °Zedelgem 19/08/1910-+ Izegem 21/06/1972; kanunnik; proost K.A.
- Kok Nico, priesterwijding 21/07/1957
- Lambrecht Isidoor, abt St.- Pietersabdij Steenbrugge 19/03/1947
- Lamote Marcel, priesterwijding Staden 19/07/1928
- Laridon Eugeen hulpbisschop van Brugge
- Lernout Albert, priesterwijding Geluwe 26/12/1928
- Löb : pater Ignatius, pater Nivardus, cisterciënser Linus, zr. Hedwigis, zr. Maria-Theresia,
moniale Veronica; Hans (1945)
- Lonneville Julie, zr. Maria Ludgera, gelofte ’t Gelove Tielt 19/08/1957
- Louis Jo, oblaat
- Luca Jean-Marie, priesterwijding Gistel 08/07/1958; witte pater Afrika
- Mahieu, priesterwijding Leke 23/08/1938; fr. Hildebrand-Maria, dominicaan
- Mahieu J.; gouden priesterjubileum 17/04/1947, vicaris-generaal
- Mares Maria Gistel 2/5/1791; zr. Anna-Theresia; eerste kloosteroverste in Koekelare
- Masureel Georges, °Koekelare 10/12/1862-+ Ledegem 08/08/1914
- Mergaert André, priesterwijding Gistel 20/09/1954
- Mergaert Jos, priesterwijding De Mokker 27/05/1956
- Mergaert Maria, zr. Maria-Anna, °Koekelare; gelofte Grauwe Zusters Roeselare 08/08/1953
- Mervillie Franciscus, ° Wontergem 15/02/1848-+ Torhout 23/11/1919; deken Torhout
- Mingneau Michel, priesterwijding Bovekerke19/09/1954; scheutist
- Mondelaers Willibrord, monnik Sint-Andriesabdij 06/08/1960
- Monstrey André, priesterwijding Koekelare 02/07/1972
- Morbée Hubert, priesterwijding Brugge 22/06/1928,ongeschoeide karmeliet
- Morlion Albert, zilveren priesterjubileum Moere 20/04/1966
- Mother Teresa zte Gonxha
- Mutien-Marie, ° Mellel 20/03/1841-+ Malonne 30/01/1917 broeder Christelijke Scholen;
gelukzalige
16

Zie Encyclopedie van de Vlaamse Beweging & Vos-Gevers L. & L. 1976, Dat volk moet herleven, Leuven, 1976.
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- Mys Jozef, priesterwijding 19/12/1923
- Noterdaeme Jozef, ° Sint-Eloois-Winkel 30/06/1923-+Torhout 28/12/2008; directeur
normaalschool
- Nollet N., gouden priesterjubileum Zwevezele 06/01/1952
- Osaer Alida, zr. Jeanne-Marie,° Zande 07/02/1889-+ Roeselare 13/05/1967; St.-Vincentius
Roeselare
- Osaer Zoë, zr. Alberta, °Zande 10/10/1893-+Gistel 01/09/1982
- Outtier Gaston, ° Watou 06/02/1875-+ Ieper 25/05/1942
- Peene Frans, priesterwijding Rumbeke 20/05/1951
- Piepers Jozef, priesterwijding Kuurne 17/06/1935
- Pille Marcel, priesterwijding Keiem 26/07/1964; passionist
- Plaisier Octaaf, priesterwijding Vladslo 17/09/1935; passionist, pater Damiaan
- Planquette Silveer, priesterwijding Edewalle 15/081942
- Pollet Gerard, priesterwijding Aartrijke 06/08/1951
- Pollet Lionel °Bovekerke priesterwijding
- Pyck Maurice, ° Koekelare, 16/01/1908-+ Assebroek 04/09/1992; broeder Damien,
xaveriaan
- Roseeuw Marguerite, zr. Alphonse du Christ; ° Schore 03/03/1913-+ Ukkel 28/02/1946
- Rotsaert René,° Koekelare 01/05/1930, salesiaan Don Bosco; missionaris Zaïre
- Rouseré Richard, priesterwijding 09/06/1906
- Scheire Johan, pastoor Bavikhove, St.-Amandusparochie (2008)
- Serruys Jacob, ° Oostende, 2/06/1783-+ Brugge 22/02/1835; kanunnik
- Soetaert Jozef, gouden priesterjubileum 1957-2007
- Spillebeen Gaston, priesterwijding Izegem 04/10/1950; capucijn, pater Winfried
- Storme Leopold, priesterwijding Brugge 08/06/1895
- Strobbe Karel, priesterwijding Beernem 23/04/1941
- Strubbe Maria, zr. Godelieve, ° Koekelare 21/05/1927-+ Roeselare 15/03/1988
- Sys Irma, zr.Marie-Alberta, gelofte St.-Vincentius Kortemark 29/08/1936
- Sys Maria, zr. Marie Donata, gelofte zusters van Maria Pittem 30/08/1950
- Sys Zoë, zr. Marie-Gerarda, gelofte St.-Vincentius Kortemark 27/09/1921
- Syoen, zilveren priesterjubileum Detroit 04/07/1921
- Syx R., missionaris dominicaan (1958)
- Tanghe Guillaume17, 1802-1879
- Tack Raphaël, °Tielt 26/12/1923- + St.-Idesbald 14/07/2003, prefect St.-Martinusinstituut
- Taveirne Martha, zr. Marcelline, gouden jubileum, 1925- 05/07/1975
- Tilleman Jan, priesterwijding Diksmuide 08/07/1973
- Valentinus, zalige pater
- Vancoppenolle René, priesterwijding 18/07/1909, scheutist
- Van Coillie Constant, priesterwijding Esen 21/12/1850
- Van den Abeele Albert, °Koekelare; jezuïet missionaris India; + 19/10/2005
- Vandenberghe Antoinette, zr. Amandina, gelofte Zusters van Liefde Roeselare 13/08/1951
- Vandenberghe William, priesterwijding Gistel 06/04/1937
- Vandendriessche Suzanne, zr. Felicitas, ° Oekene 05/10/1916-+ Roeselare 13/12/2010
- Vander Espt Karel, ° Koekelare, 01/12/181-+ Oostende 19/04/193818
- Vanderghote Cecile, zr.Teresia-Margareta v.h. H. Hart, gelofte Vlamertinge 22/08/1958
- Vanderghote Paul, priesterwijding Leke 08/12/1954
- Van de Ven Adriaan, ° Rotterdam 09/10/1889-+ Leuven 15/03/1966; broeder
- Vandewalle Maria, zr. Rosa, ° Koekelare 11/07/1921-+ Koekelare 03/02/2002
- Van De Sompele Arnold, priesterwijding Westkapelle 28/12/1955
17
18

Jaarboek Coclariensia 1979, p. 7-19 & JBS 2008, p. 47-53; Biekorf, 1984/4 p. 406-411.
Zie Encyclopedie van de Vlaamse Beweging & Vos-Gevers L. & L. 1976, Dat volk moet herleven, Leuven, 1976.
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- Vandoorne Andries, priesterwijding Brugge 2/6/1917
- Vanhaute Delphin, + Edewalle 03/12/1944
- Vanhaverbeke Odila, zr. Martina, gelofte Zusters St.-Vincentius Koekelare 15/4/1936
- Van Hee Alfons, ° Lo 02/04/1846-+ Moere 28/5/1903
- Vanhegen Mary, zr. Bernadette; ° Staples (Canada) 31/12/1930- + Koekelare 8/3/2002
- Vanheule Louis, ° Bredene 22/02/1910-+ Izenberge,23/9/1983
- Vanhoutte Koen (1983)
- Vanlersberghe André,° Zwevegem21/07/1898-+ 19/10/1963, kanunnik
- Vna Meenen Maurice, priesterwijding 10/6/1911
- Van Nieuwenhuyse Emmanuel, ° Tielt 21/2/1798-+ Brugge 06/2/1867; deken Torhout
- Van Overbeke Godfried, zilveren priesterjubileum 1927-Kortemark 11/06/1952
- Vanparijs Adriana, zr. Anna, ° Vladslo 20/09/1912-+ Koekelare 14/7/1995
- Vanparijs Maria, zr. Marie Bernarde,° Vladslo 15/02/1915-+ Koekelare 27/6/1999
- Van Parys Gerard, priesterwijding Kanegem 9/4/1945
- Van Steelandt Denise, zr. M. Bosco, zusters Onbevlekt Hart v. Maria Vladslo, missiezuster
- Velle Julia, zr. Monica, gelofte Sint-Jan’s Hospitaal Damme 30/10/1935
- Vereyck Prosper, ° Ichtegem 7/7/1872-+ Bovekerke 23/4/1941; capucijn, pater Aemilianus
- Verhaeghe Hugo, priesterwijding Roeselare 26/7/1950; oblaat
- Verhalle Constant, °Beveren (Roeselare)18/7/1898- Wilrijk 12/8/1979; karmeliet Isidoor
- Verhelst Ludwig, prister 2/8/1957 (zie Baert Frans)
- Vermander Joannes, ° Beveren-Roeselare 1772-+ Oekene 25/04/1835
- Vermout Cecile, zr. Maria-Magdalena, gelofte zusters van Liefde Kortrijk 05/09/1946
- Verschingel Anna-Maria, zr. M. Carolina, zuster van Liefde 19/3/1960
- Verschingel Eugenie, zr. Francisca, gelofte klooster Ichtegem 16/10/1876
- Vervaeke Jerôme, ° Koekelare 20/11/1860- +Tielt 14/2/1907
- Vervaeke Maurits, priesterwijding 9/6/1906
- Vuylsteke Marie, zr. Felicitas (Koekelare),° Meulebeke 23/07/1888-+ Roeselare 7/5/1979
- Vyncke Ameet, °Zedelgem 12/2/1850-+17/10/1888; zoeaaf; pater
- Weymeersch Joseph, priesterwijding 29/6/1904, witte pater
- Willaert Laurent, Kortemark (1957)
- Yserbyt André, priesterwijding Bellegem 27/4/1941
Gouden jubilea
- zr. Maria-Margareta en zr. Maria-Magdalena Ingelmunster 17/8/1933
- moeder Philomène, zr. Stanislas & zr. Ludwina Koekelare 11/8/1952
- zr. Ignatia, zr. Andrea & zr. Dominica Koekelare 10/7/1966
- Vangheluwe Regina, zr.Antonia, gouden jubileum Koekelare 4/9/1935
Herssens Clementine, moeder Margriet idem
Tyvelein Hortense, zr. Helena
idem
- moeder Marie-Jozef; moeder Marie-Lucie; zr. Bernardine; zr. Marie-Agnes; zr. Augustine;
zr. Marie-Helena : Vladslo 07/08/1956
- moeder Maria-Aloysia, zusters van Liefde Roeselare, 8/8/1958
- zr. Gertrude, zuster van Liefde Kortemark 1937-1987
- zr. Henrica Desender, hospitaalzuster Sint-Jan Brugge 3/5/1992
Vaarwel
Vermoord + 1/7/1938: Steenhuyse Rachel, zr. Maria-Adriana; Moré Maria, zr. MariaPrudentia; Vercampt Paula, zr.Maria Lina; Verhulst Martha, zr. Maria-Christophora
(missiehuis Pittem)
Afreis naar Zaïre: zr. Marie-Michel 2e (25/2/1957) & 3e (missiehuis Pittem)
Bloedgetuigen Kruisheren-orde 30/5/1965: W. Van Wetteren, A. Vervoort, L. Ignoul, G.
Kraewinkels, H. VanLieshout, J. Verhoeven, V. Van Heeswijk, Kruitwagen, J. Smit, H.
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Snijkers, J., Wouters, A., Timmers, W. Vissers, P. Verkuylen, M. Godefrooy, H. Verberk, A.
Kuypers, J. Beckers, R. Carremans, J. Van Oort, G. Jansen, L. Schoenmakers, Ph. Waldram,
G. Kester
Onvolledige identiteit
- zr. Emilie
- zr. Hedwig gelofte (?) Borsbeek 04/09/1977
- moeder Lutgarde, Elisabethville 1922-1947
- zr. Maria van Petrus + Tours 08/07/1848
- zr. Madeleine 29/08/1912
- zr. Marie-Lucie 08/04/1945
- zr. Marie-Lucie 27/06/1944
- zr. Marie-Berchmans 26/11/1945
- zr. Maria-Raymonda
- zr. Paule
- zr. Praxède, zr. van de H. Jozef in Oostende 4/7/1957
- moeder Regina 15 en 22/08/?
- zr. Richarda missiezuster Belgisch Congo 1953

DIVERSE (in enveloppen)
- 02A-01C Nieuwjaarswensen en diverse poststukken aan Spaenhiers
- 03B-01K Nele fa. Ginette Doom; Eefje Lambrechts; Diana, princess of
Wales; idem + moeder Teresa.
- 04E-03K (V)KAJ
- 04I-01K Wit-Gele Kruis
- 05G-01K Kristen Werkersverbond overledenen Torhout 1928-29
- 05L-01K Opening vernieuwd Gemeentekrediet (Belfius) 23/1/1988
- 13C-06K Erekaart lager onderwijs 5/8/1909; Erekaart lager onderwijs 23/6/1926
- 13H-02K (verenigingen)
A.VL. Bond (vinkeniersbond)
Kuurne St.-Michiels 4/4/1992
Dentergem St.-Stefanus 9/4/1994
Bachten-Maria-Leerne St.-Jan de Doper 22/3/1997
Torhout St.-Pieter 28/3/1998
Eernegem St.-Medardus 24/3/2001
Zwevegem St.-Maria-Bernarda 23/3/2002
Sporta-Bedevaart: 14/2/1987 & 20/2/1988
Ziekenapostolaat Brugge-Banneux 1976-77 (stichteres Marie-Josephe Paret +)
Bond der Kristelijke Gepensioneerden 1986-87
- 13I-02K Koersenrijder Bruno Mestdagh
- 17C-03K Belgische koninklijke familie (Leopold II, Albert I, koningin Astrid; Leopold III,
Boudewijn I)
- 17D-01K: gedachtenissen aan oudstrijders en oorlogsslachtoffers
Bovekerke 23/8/1925; tweede versie
Eernegem ?
Ichtegem ?
Koekelare: Vrouwen der H. Familie (mei1918); 17/10/1919 2 versies; 11/11/1968;
Onthulling oorlogsmonument in de Wallaard 21/7/1985; NSB 6/9/1987 (ook met
slachtoffers van Bovekerke en Zande); NSB & Coclariensia 27/5/1990; NSB 5/9/1993;
NSB 11/11/2008; NSB, Coclariensia & Spaenhiers 30/5/2010
Knokke 2/11/1945
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Moere ?
Stene 17/11/185
Veldegem ?
Overledenen in ballingschap in Engelsmanhoven (Limburg) 1918
Paascommunie 1940
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25H-04K
Bewaargever T. Dereeper
1a-c
R. Seys
1d
R. Devisscher 2 a - b

1/

Vlaamse Beweging
opmaak: J. Heus

a

Diverse documenten aangaande de viering van pastoor Karel Blancke (1849-1934); 5 brieven gericht aan
pastoor H. De Gryse; 3 uitvoerige krantenberichten; een getypt rouwbericht voor het bidprentje; een fotoprentkaart; het officieel programma.
vorm: 9 stukken
periode: 1956
opmering: zie ook Beeldbank en de collectie Identiteit met bidprentjes (03B-01K).

b

Vlaamsch en Vrij, jg. 1, nr. 6 (zondag 11/02/1894, 16 p.). Redactie Johan Ramaekers (het nummer behandelt
Hugo Verriest, Nestor De Tière en bevat verder een gedicht en een bijdrage van Theodoor Sevens).
vorm: 1 stuk
periode: 1894

c

Redevoering van volksvertegenwoordiger Develter betreffende de ‘zaak van de IJzertoren’.
vorm: 1 stuk
periode: 1951

d

Omzendbrief voor het ‘petitionnement’ aan de gemeentebesturen in Vlaanderen (10/02/1850).
vorm : 1 stuk
periode : 1850

e

IJzerbedevaart :
- Jaarboeken : 1930 (2 ex.), 1936, 1949, 1977, 1978, 1980, 1986, 1988, 1999, 2002, 2003;
- F. Daels, Verschaeve, Van de Perre, De Gruyter, een driemanschap van de voorlinie : gehuldigd in
het Heldenhuldekruis te Diksmuide , s. l., 1935;
- De Toren van Heldenhulde te Diksmuide (ex libris Frans Devriendt);
- De IJzertoren, jg. 38, april 1984;
- De IJzerbedevaartkranten, editie 3, 1997;
- XIe Bedevaart en stormloop van ’t jaar ’30, december 19302; met foto van die bedevaart;
- Renaat De Rudder (april 1931);
- De IJzertoren, gedicht geschreven door Z.E.P. Renaat Vandewalle (Missie Almanak 1950);
- We riskeerden ons leven tijdens bouw Ijzertoren (krantenknipsel KW 22/08/2015).

f

Dossier betreffende de IJzertoren, opgesteld door journalist Willy Moons en gepubliceerd in Het
Nieuwsblad.
vorm : pak
periode : 1985 – 1986
opmerking : origineel en kopies.

g

Ons leven – studentenweekblad (Leuven), om de geest van Berten Rodenbach levendig te houden.
vorm: 1 stuk
periode: 1856-1956

h

Pamflet met foto van taaklactivist Flor Grammens mt liedjesteksten; Grammens kwam in 1970 spreken in de
bibliotheek.
Vorm: 1 stuk
periode: 1970
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26B-01K

Archeologie

bewaargever: J. Heus
1a
G. Staelens 1 b
1/

opmaak: J. Heus

a J. Heus : Archeologie in Vlaanderen : kuil 3 / sleuf VI (Lespakket voor het Instituut voor het Archeologisch
Patrimonium, bestaande uit toelichting, vraagstelling en verklaring.
van de tentoonstelling.
vorm : map
periode : 1990 ?
b CD-R : PPT – Archeologische vondsten in Koekelare (Gerdi/01.10.2011).
vorm : 1 CD
periode : 2011
c

Brief van de firma Soresma NV Antwerpen aan het gemeentebestuur van Koekelare met de aankondiging
van een archeologisch proefsleuvenonderzoek in de Barnestraat, voorafgaand aan de aanleg van een
bedrijventerrein, in opdracht van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI).
vorm : 1 stuk
periode : 2010

d

Folder Archeologisch Site-Museum Werken-Kortemark (Hoge Andjoen) en uittreksel “Uit Vlaamse bodem,
10 archeologische verhalen”, Sint-Niklaas, 1996 over de motte “Hoge Andjoen”, het archeologisch en
bodemkundig onderzoek, de opbouw, functie en datering.
vorm : 2 stukken
periode : 1996- 2000

e J. Heus, Graten, een tentoonstelling rond archeologie en visserij; een realisatie van het
Instituut voor het Archeologisch Patrimonium in samenwerking met het Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika; lespakket voor de eerste graad van het mideelbaar onderwijs.
vorm : 1 stuk
periode : ?
f Brief van Soresma aan het gemeentebestuur van Koekelare over het ptorfsleuvenonderzoek in de Barnestraat.
vorm : 1stuk
periode : 2010
g Archeologiedagen: inspiratiegigs 2019.
vorm: 1 stuk

periode: 2019

h Een laat-middeleeuwse site met walgracht te Koekelare, J. Heus in Archeologica Belgica, 258 1983, p 162166
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26E-01K

Genealogie

bewaargever: legaat L. Spyckerelle 1a-d
B. Lootens
1e
R. Baert
1l
M. Stellamans
1n
P. Roels
1p
T. Dereeper
2 – 6 b & d, 7 a - j
D. Baeckelandt
2-e

1/

opmaak: J. Heus

a

Stamboom Legein/Legain uitgewerkt met diverse documenten en elementen om de familie aan de Rodenbachs
uit Roeselare te verbinden. Ingevoegd o.m. E.Legein, Verzameling der beste dichtwerken opgesteld voor en
ter gelegenheid van den prijskamp die plaets heeft gehad te Iseghem den 12 Oogst 1849, uitgegeven door het
Genootschap onder kenspreuk Taal en Kunst te Iseghem, Gent. Daari ‘Een slecht boek beschouwd als
verleider door P.Legein.
vorm: pak
periode: 1638-1985
opmerking: kopie

b

Dichtbundel van Karel Eugeen Legein, Mijn lentegroen, overgeschreven door zijn doopkind Rosa Legein.
Bijgevoegd: K.E. Legein, Een meilied, Oedelem, 1872 opgenomen in Biekorf 1912, p. 172. Een brief van
J.Baete, zoon van Rosa Legein, aan zijn neef. Najaerrooze, van K.E.Legein n.a.v. het overlijden van zijn broer
Edmond.
vorm: pak
periode: 1855-1912
opmerking: kopie

c

Curriculum Karel Eugeen Legein, twee versies van zijn gedicht Cyper (stamvader van de Roeselaarse
Nieuwmarkters) en een brief aan Guido Gezelle.
vorm: map
periode: 1861-1955
opmerking: kopie

d

Gedichten van dokter Pieter Legein. Gezang Vlaenderen; Gezang Rousselaere; A mes parents à l’occassion
de leur jubilé, célébré le 28 janvier 1863 et à mon plus jeune frère Eugène, qui le même jour célèbre à Roulers
sa première messe solennelle.
vorm: pak
periode: 1857-1862
opmerking : kopie

e

B. Lootens, Meters huis… Voorouders van de familie Ampe (tante Zoë Ampe).
vorm: brochure
periode: 1964
opmerking: met molen en stamboom Ampe.

f

R. Dewulf, Doodhalmen van de heerlijkheden Moorslede en Acquets
vorm: twee brochures
periode: 1978
opmerking: uitgegeven door VVF/Brugge.

g

Stamboom Joseph-Jean Dautricourt en Barbe Virginie Troost opgesteld door J. de Cock.
vorm: stamboom
periode: 1778-1958
opmerking: verwantschappen met de familie Desnick & Christiaen.

h

Tijdschrift Westvlaams Genootschap voor Familie- & Wapenkunde, jg. 4, nr. 1.
vorm: 1 stuk
periode: ?
Opmerking: met wezerijakten van Koekelare en Zande, belastingbetalers van Bovekerke (einde 18 e eeuw)

i

Stamboom van Carolus Masureel
vorm: map
periode: 2000
opmerking: toelichting over de namen Masureel/Masereel; kopie.

j

De geschiedenis der doodsantjes : sedert bijna 150 jaar herdenkt het Vlaamse volk zijn doden met een
bidprentje; de merkwaardige verzameling van pastoor Slosse in de Stadsbibliotheek van Kortrijk.
vorm : 1 stuk
periode : 1951
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k

Stamboom van Jacob De Bats : uittreksel waarin familieleden uit Koekelare dikwijls voorkomen.
vorm : map
periode : ca 1400 – 1617
opmerking : in bijlage raadgevingen bij het opmaken van een kwartierstaat.

l

Blauwdruk van Stamboom Viaene (1605-1975), opgemaakt door Cesar Viaene en getekend door Roger Baert.
vorm : 1 stuk
periode : 1976

m

Stamboomgegevens over de verwanten van Louis Dierickx; met kopie van zijn begrafenisakte (+29/07/1886).
vorm: map
periode: 1967

n

Bundel documenten betreffende de familie Stellamans, vooral over Edward (tram, Koekelare), August
(De Werkman); de aanzet tot een stamboom en aanvullende notities op R. Arren, R. Seys, Per tram de
geschiedenis van Koekelare in en uit, Koekelare, 1993.
vorm: map
periode: 1993-2001

o

Exemplaar van Salomon Staelens en Anna-Theresia Steen, Korte samenvatting van vele blijde dagen van ons
leven.
vorm: 1 stuk
periode: 1968
opmerking: kopie.

p

Exemplaar van P. Roels, Verhalen uit de achterkeuken, Gent, 2003 (Oefening Nieuwste Tijd I).
vorm: 1 stuk
periode: 2003

2/

a

Fragmenten voor een stamboom van Gaspard De Lanoy, gehuwd met Christofora Foré (1617), bijeengebracht
door Cesar Viaene.
vorm : map
periode : 1970

3/

a

Bundel gegevens voor de uitwerking van de stamboom “Casier”, verzameld door Triphon Dereeper.
vorm : pak
periode : 1980-1995

4/

a

Stamboom “Casier” (1650-1990), bewerkt door Triphon Dereeper.
vorm : pak
periode : 1980-1990
opmerking : inliggend documenten over stamboom “Vanhove” en aanzet tot stamboom “Sap”.

5/

a

Stamboom “Vandecasteele” (1690-1998), bewerkt door Triphon Dereeper.
vorm : pak
periode : 1980-1998

b

Familiekroniek en stamboom van de afstammelingen van JacobDecock en Anna Desopper (Ichtegem).
vorm : map
periode : ? - 1993
opmerking : publicatie Noortover, 1992-1993, nr. 2; verwantschap met de familie Stael.

a

Onafgewerkte stamboom Stael en Staelens, opgemaakt door Triphon Dereeper.
vorm : pak
periode : ? – 1995
opmerking : zie ook stamboom “Casier”.

b

Bundel documenten betreffende de stamboom Logghe (1445-1985); uitgewerkt door T. Dereeper.
vorm : pak
periode : 1980 - 1985

c

Bundel documenten betreffende de stamboom Os(s)aer(t) (1710-1985), verzameld door August Osaer en
bijgewerkt door T. Dereeper. Met geannoteerde huwelijksfoto Daniel Vanhollebeke ~ Martha Tratsaert
(1933); familiefoto Osaer; foto molen van Zande (?).
vorm : pak
periode : 1966 – 1985
opmerking : met “staat van goed” van Joannes Osaer, Zande (25 pluviose 11); opgesteld door notaris P.
Mergaert (kopie en getypte transcriptie) en verkoopakte van Alexander Blontrock e.s. aan Henri Sap;
opgesteld door notaris Pieter Van Sieleghem, Ichtegem 13/08/1812 (kopie en getypte transcriptie); kopie van
huwelijksinschrijving in het Register van Bevolking van Petrus Ossaer en Coleta Willaert, juli 1815 (kopie).

d

Kwartierstaat Adolf Vanoverbeke – Leonie Volcke, opgemaakt door Cesar en Jef Viaene.
vorm : map
periode : 1976

6/
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e

Fragmenten uit R. Debou, Genealogie van de Koekelaarse tak van de familie Debou, Torhout, 1978 en een
brief van de auteur.
vorm : 2 stukken
periode : 1978-1979

f

D. Baeckelandt, Werner Baeckelandt’s Roots – His Father’s Flemish Family Tree, (de nieuwe voorzitter van
de Gazette van Detroit cf. krantenknipsel De Krant van West-Vlaanderen).
vorm : map
periode : 2012

g

Bundel kopies uit C. Ramboer, Familie Faes, Diksmuide, 1986; met pachtakten van 1828 en 1876 van het
Klokhof in Bovekerke; genealogische gegevens over de bewoners Philippus Faes – Angela Dewulf en hun
nakomelingen; een boedelbeschrijving van het sterfhuis Désiré Faes 1903; een levensbeschrijving van pastoor
Jules Faes en briefwisseling.
vorm: map
periode: 1986

h

Kwartierstaat Etienne Lootens – Stael, 1914-1971; opgemaakt door R. Dewulf.
vorm: 1 stuk
periode: 1914-1971
The story of the Baeckelandt-Dupon emigration from Flanders to Chicago door David Baeckelandt.
Families Backelandt, Verhelle, Dupon, Van Ryckeghem zijn aanverwant.
Vorm: 1 stuk
periode: 2006

i

7/

8

a

Stamboom Viaene (1605-1975), opgesteld door Cesar Viaene en getekend door Roger Baert; drie (identieke?)
versies I, II, III.
vorm: 3 rollen
periode: 1975-1976

b

Stamboom Perdu (1626-1974), opgesteld door Omer en Daniël Perdu en getekend door Luc Perdu.
vorm: 1 rol
periode: 1974

c

Stamboom Pollentier (1663-1981), opgesteld door Achiel Pollentier.
vorm: 1 rol
periode: 1981

d

Stamboom Casier (1650-1994), opgesteld door Triphon Dereeper.
vorm: 2 rollen
periode: 1994

e

Stamboom Cecile Dewilde (1651-1947), opgesteld door Triphon Dereeper.
vorm: 1 rol
periode: ?

f

Stamboom Degadt (1776-1995), opgesteld door Triphon Dereeper.
vorm: 1 rol
periode: 1995

g

Stamboom Triphon Dereeper (fragment 1639-1963; volledig 1639-1959), opgesteld door Triphon Dereeper.
vorm: 2 rollen
periode: 1959-1963

h

Stamboom Vanhove-Seys (onvolledig 1700-1990?).
vorm: 1 rol
periode: 1990?

i

Stamboom Karel de Gheldere (1644-1944), opgesteld door R. Coppieters (2 kopieën op 1 rol).
vorm: 1 rol
periode: 1945

j

Stamboom Ducatteeuw (1644-1980), opgesteld door Michel Debrouwere en Etienne Ducatteeuw, in een eerste
fase (1967-1969) en bijgewerkt in 1980.
vorm: 1 rol
periode: 1967-1980

k

menukaart van familiediner families De Snick – Masureel – de Gheldere met afstammelingen Marie De Snick
vorm: 1 stuk
periode: 1974

a

Stamboomgegevens over de afstammelingen van Petrus Pollentier (1682-1727) en Jacoba Devriendt
(1663-1722).
vorm: pak
periode: 1970
opmerking: gift Jan Dereeper.

b

Stamboom van de familie Ros(s)eeuw door Joël Roseeuw.
vorm: pak

periode: 1990
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opmerking: gift Jan Dereeper.
c

d

e

periode: 1966

Stamboomgegevens over de familie Rommel.
vorm: pak
opmerking: gift Jan Dereeper.

periode: 1995

Doopsel-, vormsel-, huwelijks- en overlijdensregister van Zande 1827-1870.
vorm: pak
opmerking: gift Jan Dereeper; kopie.

periode: 1827-1870

f

Huwelijks-, geboorte- en overlijdensakten van het jaar 11 (1803) voor de gemeente Koekelare, ingeschreven
door gemeentesecretaris P. Farasyn en ondertekend door burgemeester J. Ceuninck.De diverse reeksen zijn
telkens voorafgegaan door een alfabetische namenlijst van de betrokkenen.
vorm: pak
periode: 1803
opmerking: gift Jan Dereeper; kopie.

g

Kladversie stamboom Plyson en aangetrouwden (1666-1995).
vorm: pak
opmerking: gift Jan Dereeper.

h

i

9

Stamboomgegevens over de afstammelingen van Ferdinand Proot.
vorm: pak
opmerking: gift Jan Dereeper.

a

b

Het nageslacht August Sys (1860-1930) en Amelie Vandepitte (1864-1951).
vorm: 1 stuk
opmerking: gift Jan Dereeper

Uitgewerkte stamboom Viaene, getekend door Roger Baert-Viaene (1605-1975).
vorm: 1 stuk
opmerking: gift Jan Dereeper.
Kladversie stamboom Vandevannet en aangetrouwden (p. 898-1086).
vorm: pak
opmerking: gift Jan Dereeper.
Uitgewerkte stamboom Depoorter
Vorm: pak

periode: 1995

periode: 1964-1979

periode: 1976

periode: 1921-1981

periode (1665-1965)

c

Uitgewerkte stamboom Vanbelleghem Henricus; opmaak Vanhove Daniël
Vorm: bundel
periode 1833-2001

d

Stamboomgegevens Pieter Roseeuw
Vorm: pak

periode: 1848-1960

e

Uitgewerkte stamboom Pollentier Petrus
Vorm: pak
periode: 1682-1997

f

Stamboomgegevens Vandepoele-Bryon
Vorm: pak

periode 1850 - 2000
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27E-01K
bewaargever: Triphon Dereeper
1/

2/

1-2

Toponymie-geografie
opmaak: J. Heus

a

‘Plaatsbeschrijving’ van Koekelare door Isidoor Ampe, pastoor in Koekelare. Afschrift van het origineel
door Hector De Gryse, pastoor in Koekelare. De auteur volgt bij zijn beschrijving de omloper van 1705-1711
en het kadaster van 1834. Tenslotte behandelt hij ook de landbouw, de handel en de nijverheid en besluit met
de lokale notarissen.
vorm: 2 schriften
periode : 1955

b

Aantekeningen van pastoor H. De Gryse over molens, herbergen, kapellen, pachthoeven, stukken land,
heerlijkheden, gehuchten, hoeken, wijken, wegen, straten, waterlopen, bronnen, vijvers, moerassen, meersen,
heuvels, moten en bossen.
vorm: 4 schriften
periode : 1935-1950

c

Transcriptie van de inleiding K. De Flou, Woordenboek der Toponymie en het trefwoord ‘Koekelare’
vorm: 2 schriften
periode : 1935-1950

d

Notities van pastoor H. De Gryse over de toponymische bronnen en over de geografische aspecten van
Koekelare.
vorm: 2 schriften
periode : 1935-1950

e

Transcriptie van de Atlas der Buurtwegen in Koekelare; met lijst van de straatnamen in de Atlas en de
concorderende nieuwe benamingen.
vorm: schrift
periode : 1950 (?)

f

Bundel documenten over plaatsnaamkunde in Koekelare samengesteld door Triphon Dereeper o.a. om in
opdracht van het gemeentebestuur om de nodige straatnaam –aanpassingen de doen. Toponymiegegevens
van straten, wijken en beken.
vorm: bundel
periode: 1955
opmerking: gift Jan Dereeper

a

23 alfabetisch geordende mappen met toponymische gegevens over Koekelare
vorm: doos
periode : 1940-1960

b

Infogids Torhout 1989 en Sparresprokkels1995, infotijdschriften van het stadsbestuur van Torhout.
vorm : 2 stukken
periode : 1989 – 1995
bijgevoegd: stratenplan en historiek van Torhout.

c

Omzendbrief van P.C. Poppe, ambtenaar aan het kadaster, aan de gemeentebesturen in Belgiê, om zijn
kadastrale kaarten aan te schaffen als didactisch materiaal in de gemeentescholen.
vorm : 1 stuk
periode : 1865

d

Bundel documenten betreffende het bekengestel in Koekelare, Bovekerke en Zande; fietswandeling vanuit
Oostende over Gistel, Zevekote, Zande en Leke… ; dossier over de waterellende in november 1974 en de
hulp van leerlingen van RMS Koekelare aan de getroffen boeren; vraag van volksvertegenwoordiger E.
Lootens aan de minister van Landbouw inzake de beken in Koekelare; kopie van het manuscript Aloïs Pollet,
Moere. Van mensen en dingen. Die voorbijgingen en bleven; deel V : de romantische Moerdijkbeek en het
vaartje.
vorm : map
periode : 1965-1975
opmerking : cf. L. Van Ackere, Onze West-Vlaamse beken en waterlopen, Biekorf, 101/4, 2001, p. 375 e.v.
Schouwing van wegen, parochies en bruggen in Vlaanderen 18/05/1764.
Op de achterzijde notities betreffende wegen in Blankenberge, Wenduine, Groessendijk.
vorm: 1 stuk
periode: 1764

e
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27E - 01K

(Wand)-Kaarten – plannen - reconstructies

Opmerking: in diverse Jaarboeken Spaenhiers zijn meer actuele kadasterschetsen, particuliere kaarten e. d. m.
verwerkt, die in deze rubriek niet zijn opgenomen. Ook in RAB zijn een reeks kaarten over Koekelare
beschikbaar, zie lijst in JBS 2009, p. 22-24.
De HADOCK kaarten en –plannen zijn in een ladenkast opgeborgen, atlassen uitgezonderd; hierdoor vervalt de
standaardindeling van de inventaris .
Lade 1 Koekelare
1 Omloper Koekelare 1705-1711, verwerkt door E. Casier: 5 kaarten (schaal 1/10.000)
- 1 kadastrale indeling
- 2 bodemgesteldheid
- 3 bewoning
- 4 grondbezit
- 5 grondgebruik
Opmerking: zie E. Casier, Koekelare, een historisch-geografische benadering aan de hand van een landboek
(kaartenbijlage), Gent, 1979 (Verhandeling voor het behalen van de graad van licentiaat aardrijkskunde aan R. U.
Gent; promotor prof. dr. F. Snacken). HADOCKbib 27E-02F/3126; zie ook JBS 2009, p. 7 voetnoot 4 & 5.
2 Omloper Koekelare 1705-1711, kopie van origineel (RAB); ontbreken de beginnen 1 & 2.
- Beginnen 3, 13, 14
- Beginnen 4, 6, 11, 12, 22
- Beginnen 5, 8
- Beginnen 7, 17, 20
- Beginnen 9, 10, 15, 19, 21, 23, 24
- Beginnen 16, 18, 25
Opmerking: exemplaar op papier en op kalkpapier.
3 Omloper Zande cf. 05N-01K/ 3 h & i (in kluis).
4 Omloper Bovekerke cf. 05N-01K/ 3 l.
5 Figuratieve kaart op perkament (69 x 43 cm) met de dorpskern van Zande en akker- en graslanden eromheen, in het
oosten begrensd door de Speersweg, in het westen door den dyck en de creke. Volle windroos met aanwijzer naar het
noorden. De kerk is volledig getekend en staat binnen de kerkhofwal, de molen bij de Speersweg is slechts symbolisch
weergegeven. Twee omwalde hoeven en diverse woningen (hoeven) bevinden zich om de kerk. De wegen (huidige
Zandestraat, Dweersstraat) zijn telkens aangegeven met den sandt wech. Opvallend zijn de langgerekte, noord-zuid
georiënteerde percelen tussen de kaarsrechte Speersweg en de rechte creke: wellicht wijst dit op vroegere turfwinning.
De 18e-eeuwse kaart werd in 1803 geannoteerd voor nieuwe perceeltransacties (o. m. ten voordele van Joseph Mergaert,
Eernegem; jonkvrouw Degheldere e. a.)
Onder de afbeelding worden de percelen (totale oppervlakte 69 – 2 – 3, in begin 4, 5 en 7), voordien behorend aan
baron De Draecke uit Gent, nu toegewezen aan de heer D’hollander, apart beschreven. Die beschrijving beslaat de
volledige onderste helft van het blad.
Opmerking: Sil Vandewalle reinigde de kaart en fixeerde ze in een aparte portefeuille.
Gift van notaris Declercq-Vandeurzen (Koekelare)
6 Figuratieve kaart van Koekelare platse 1799 (schaal 40 roeden); kopie van origineel, dat ingelijst in het magazijn van
HADOCK hangt; de landmeters Pieter Mergaert (Koekelare) en Charles Serruys (Torhout) tekenden ze.
Opmerking: zie JBS 1993, kaft; JBS 1995, p. 39; JBS 1996, p. 52-53; JBS 2006, 9-17.
7 Primitieve kadastrale kaart van Koekelare 1834 (schaal 1/10.000 ellen voor de overzichtskaart; 1/2.500 ellen voor de
aparte sectiebladen).
Authentieke exemplaren (veelal in slechte staat; nummers vet = blad op lijnwaad gekleefd):
- 1 overzichtskaart met de secties A, B, C en D onvolledig (gehavend)
- 2 sectie A bladen 1, 2, 3, 4
- 3 sectie B bladen 1, 2, 3
- 4 sectie C bladen 1, 2, 3
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-

5 sectie D bladen 1, 2
5 sectie E bladen 1, 2, 3

Kopieën
- 1 overzichtskaart
- 2 sectie A: blad 1 nr. 1-396; blad 2 nr. 397-869; blad 3 nr. 870-1246; blad 4 nr. 1247-1664
- 3 sectie B: blad 1 nr. 1-526; blad 2 nr. 527-994; blad 3 nr. 995-1348
- 4 sectie C: blad 1 nr. 1-637; blad 3 nr. 1129-1486
- 5 sectie D: blad 1 nr. 1-597; blad 2 nr. 598-1106
- 5 sectie E: blad 1 nr. 1-297; blad 2 nr. 298-795; blad 3 nr. 796-1473
Opmerking: deze kaarten zijn gedeeltelijk samen te gebruiken met de legger Département de la Lys. Matrice
foncière Couckelaere 30/08/180819, die bijgewerkt is tot 1833 (05N-01K/1a) en Etat de section (3 dln.) 09/03/1808
(05N-01K/ 1b); zie ook JBS 1995, p. 40; JBS 1996, p. 58; JBS 1997, p. 74; JBS 1999, p. 59, 69; JBS 2000, p. 128.
8 Collectie van vier kaarten (98 x 61 cm) met de eigendommen van prins Paul d’Arenberg (1788-1844) in Koekelare.
Hij verwierf dit bezit bij de verdeling van de goederen van zijn vader, hertog Prosper-Louis d’Arenberg (1785-1861) op
17/12/1822. In 1835 gaf prins Paul zijn Belgische bezittingen (ook die van Koekelare) aan zijn oudere broer ProsperLouis mits een jaarrente van 3.500 frank.
Aangezien op de kaart bezittingen van Ferdinand Proot, in zijn functie als burgemeester (1828-1835), vermeld staan, is
het aannemelijk dat de kaarten in deze periode zijn opgesteld. Ze sluiten nauw bij de primitieve kadastrale kaarten van
1834 aan (zie nr.7), zodat de datum van 1834 wellicht te weerhouden is20; schaal 1/ 2.500. De eigendommen situeren
zich vooral in het centrum en de eerste helft van Belhuttestraat en Ichtegemstraat; in de tweede helft van de
Belhuttestraat en de Cattaertstraat, het centrum Mokker en het bosgebied van de Veldstraat. Op deze laatste kaart zijn
tal van annotaties uit 1881 aangebracht, wat wellicht te maken heeft met de herbebossing van dit gebied vanaf 1880.
Gift van notaris Declercq-Vandeurzen, Koekelare.
9 Kadastrale kaarten
Koekelare door Philippe Christian Popp21 1856; 1 origineel (beschadigd), schaal 1/7.500; 4 papieren & 2
kalkpapieren kopieën, schaal 1/7.500; kopie schaal 1/5000 (in twee delen); 2 leggers: 1856-1879? & 1880?-1911.
Opmerking: zie JBS 1997, p. 90; JBS 2006, p. 18.
- Bovekerke door P. C. Popp, datum ? (kopie, 2 ex.); met legger; Beschrijvende tabel van niet-bevaarbare noch
vlotbare waterlopen (07/05/1877); Croquis d’arpentage de nouvelles parcelles résultant de changement de limites, bijna
jaarlijks bijgehouden van 1835 tot 1877. Conservation du cadastre 1878 &1888.
-

Zande door P. C. Popp (origineel en 2 kopieën), datum ?

Moere (origineel op lijnwaad gekleefd en 2 kopieën) 1843; schaal 1/5.000; met legger. Opmerking: met kadastrale
schetsen Koekelare: sectie B nr.5, 456-479, 961-975; sectie C nr. 1017-1038, 1089-1092; sectie D nr. 494-558,598;
schaal 1/ 2.500; ca.1900. Voor alle kadastrale kaarten en leggers raadpleeg rubriek 05N-01K

10

Kopieën van de Atlas der Buurtwegen Zande 1846.

11 Kaart met een overzicht van alle buurtwegen in Koekelare (1846).
12 Collectie kadasterkaartenbijgewerkt tot 1997
19

Het Franse regime besloot via wetten (1791) tot de oprichting van een perceelsgewijs kadaster; de uitvoering ervan
begon in 1802. Voor West-Vlaanderen was die in 1834 voltooid (primitieve kadastrale documenten).
20
Die datum wordt ook voorgesteld in HEUS J. 2002, Koekelare, in Arenberg in de Lage Landen. Een hoogadellijk
huis in Vlaanderen & Nederland, Leuven, p. 301-305. Op p. 303 afbeelding van een kaart (in kleur) met de
eigendommen van prins Paul van Arenberg, bewaard in A. R. Brussel, Kaarten en Plannen.
21
P. C. Popp, Utrecht 1805-1879, bediende bij het kadaster in Mons, daarna controleur van het kadaster in Brugge. Zijn
Atlas cadastral parcellaire de la Belgique, 1856 werd getekend en gedrukt in zijn werkplaats in Brugge. Cf. J. Hannes,
De voorbereiding van het parcellair kadaster. Een bronnenstudie, Gemeentekrediet van België, nr. 80, p. 81-90; Idem,
De “Atlas cadastral parcellaire de la Belgique” van P. C. Popp. Zijn betekenis voor de historische geografie der
gemeenten, ibidem, nr. 85, p. 137-146.
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a) Koekelare 1e afdeling, sectie A, 1e blad (nrs. 1 tot 392);
b) Koekelare 1e afdeling, sectie A, 2e blad, 1e deel (nrs. 397 tot 457, 458 tot 466, 481 tot 489, 490);
c) Koekelare 1e afdeling, sectie A, 2e blad, 2e deel (nrs. 457, 467 tot 480, 489, 490 tot 571, 831 tot 835, 840, 841, 843
tot 853, 854, 855 tot 869);
d) Koekelare 1e afdeling, sectie A, 2e blad, 3e deel (nrs. 572 tot 602);
e) Koekelare 1e afdeling, sectie A, 2e blad, 4e deel (nrs. 603 tot 725);
f) Koekelare 1e afdeling, sectie A, 2e blad, 5e deel (nrs. 726 tot 831, 835 tot 840, 841, 842, 853, 854); g) Koekelare 1e
afdeling, sectie A, 3e blad (nrs. 870 tot 1246, 1416, 1431);
h) Koekelare 1e afdeling, sectie A, 4e blad, 1e deel (nrs. 1248 tot 1267, 1268, 1269, 1272 tot 1274, 1297, 1298 tot 1312,
1314 tot 1330, 1333, 1334, 1344, 1345 tot 1355, 1356, 1357 tot 1364);
i) Koekelare 1e afdeling, sectie A, 4e blad, 2e deel (nrs. 1267, 1270, 1271, 1274, 1277 tot 1296, 1298, 1314, 1577 tot
1611, 1614, 1617 tot 1664);
j) Koekelare 1e afdeling, sectie A, 4e blad, 3e deel (nrs. 1314, 1330, 1332, 1336 tot 1343, 1345, 1355, 1357, 1365 tot
1439, 1612, 1613, 1617);
k) Koekelare 1e afdeling, sectie A, 4e blad, 4e deel (nrs. 1441, 1516 tot 1576);
l) Koekelare 1e afdeling, sectie A, 4e blad, 5e deel (nrs. 1442 tot 1515);
m) Koekelare 1e afdeling, sectie B, 1e blad (nrs. 1 tot 526, 564);
n) Koekelare 1 e afdeling, sectie B, 2e blad (nrs. 527 tot 564, 565 tot 994);
o) Koekelare 1e afdeling, sectie B, 3e blad, 1e deel (nrs. 995 tot 1002, 1009 tot 1019, 1024 tot 1054, 1057 tot 1070,
1075 tot 1083, 1086, 1096, 1191);
p) Koekelare 1e afdeling, sectie B, 3e blad, 2e deel (nrs. 1085 tot 1171);
q) Koekelare 1e afdeling, sectie B, 3e blad, 3e deel (nrs. 1054 tot 1057, 1071 tot 1073, 1130, 1172 tot 1188, 1191 tot
1232);
r) Koekelare 1e afdeling, sectie B / 7 (nrs. 1003 tot 1008, 1233 tot 1348);
s) Koekelare 1e afdeling, sectie C, 1e blad (nrs. 1 tot 637);
t) Koekelare 1e afdeling, sectie C, 2e blad (nrs. 638 tot 1128);
u) Koekelare 1e afdeling, sectie C, 3e blad (nrs. 1129 tot 1486);
v) Koekelare 1e afdeling, sectie D, 1e blad, 1e deel (nrs. 1 tot 121, 135 tot 149);
w) Koekelare 1e afdeling, sectie D, 1e blad, 2e deel (nrs. 122 tot 134, 150 tot 393);
x) Koekelare 1e afdeling, sectie D, 1e blad, 3e deel (nrs. 394 tot 453);
y) Koekelare 1e afdeling, sectie D, 1e blad, 4e deel (nrs. 454 tot 596);
z) Koekelare 1e afdeling, sectie D, 2e blad (nrs. 598 tot 1106);
aa) Koekelare 1e afdeling, sectie E, 1e blad (nrs. 1 tot 297);
bb) Koekelare 3e afdeling, Zande, A / 1 (nrs. 1 tot 76, 143 tot 176);
cc) Koekelare 3e afdeling, Zande, A / 2 (nrs. 82 tot 137);
dd) Koekelare 3e afdeling, Zande, A / 3 (nrs. 193 tot 340);
ee) Koekelare 3e afdeling, Zande, B / 1 (nrs. 1 tot 248);
ff) Koekelare 3e afdeling, Zande, B / 2 (nrs. 254 tot 303, 348, 350, 354);
gg) Koekelare 3e afdeling, Zande, B / 3 (nrs. 305, 325, 359, 363, 365, 368 tot 370, 375, 376, 378, 381, 387, 389, 391,
414 tot 417, 420, 426, 431, 434, 436, 437, 454, 456, 460, 461, 472, 474, 475, 479, 480, 482, 487, 489, 497, 500, 502,
503, 507, 512, 513, 517, 520);
hh) Koekelare 3e afdeling, Zande, C / 1 (nrs. 43 tot 54, 165 tot 259);
ii) Koekelare 3e afdeling, Zande, C / 2 (nrs. 261, 262, 264 tot 266, 271, 275, 284, 286, 297 tot 300, 303 tot 306, 308,
312, 316, 317, 322, 326, 328, 330, 332, 334, 337, 338, 342, 344, 348, 352, 354, 355, 357 tot 361, 365, 369);
jj) Koekelare 2e afdeling, Bovekerke, sectie B, 1e blad (nrs. 1 tot 255);
kk) Koekelare 2e afdeling, Bovekerke, sectie B, 2e blad (nrs. 256 tot 731).
Opmerking: gift van Roger David
13 Kadasterkaart Dorpsstraat- Moerestraat met inliggend een opsomming van de 108 aanpalende eigenaars
vorm: 1 stuk
periode: 1931
14 Kadasterkaart Markt-Moerestraat – Kerkstraat; inplantingsplan voor de bouw van rusthuis (oudmanhuis)
vorm: 2 stukken
periode: ca 1860

Lade 2 Koekelare
1 Collectie stratenplannen Koekelare
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Lijst van kaarten van Koekelare aanwezig in Rijksarchief

-

Niet gedateerd, schaal 1/ 20.000 voor het geheel en 1/5.000 voor de aparte centra op de achterzijde; met
stratenregister en vakverdeling (Varsenare).
Stratenplan Technicart 1962; schaal 1/ 10.000.
S. V. West-Vlaamsche Electriciteits Mij. Brugge nr. 592; schaal 1/10.000
Koekelare met straten, beken en wijknamen; schaal 1/ 10.0001959.
Kaarten met straten, beken en wijken 4 ex. op papier en 1 ex. op kalkpapier.
Koekelare met hoogtelijnen (papier en kalkpapier).
Collectie affiches met kaartfragmenten: het tracé van de Portweg in Koekelare en in Bovekerke, het Blauwhof;
Koekelare, 2009.

-

2 Collectie reconstructietekeningen van het Oosthof in Koekelare op kalkpapier en een topografische plattegrond
begraafplaats De Warande; lijst met te planten struiken (Ichtegem, 2001).
-

Oosthof
Oosthof
Oosthof
Oosthof

9e – 10e eeuw
einde 13e eeuw
15e eeuw
1883-1885

Opmerking:
a Centrale Archeologische Inventaris (CAI) West-Vlaanderen: Zande, Moere en het noordelijk deel (tot en met
centrum) van Koekelare; 2002, schaal: ?, opgemaakt door de archeologen Janiek De Gryse en Mathieu Demeyer;
bedoeling: aanzet van een collectie Lokale Archeologische Advieskaarten (project niet doorgezet);
b Project Parkaanleg van het Oosthofpark Galgestraat, uitgewerkt door de landschapsarchitecten Chr. Vermander &
Th. Van Mol & Partners, Gent (11/03/1999) in opdracht van het gemeentebestuur van Koekelare (2 kadastrale
schetsen).
Kaart van de Centrale Archeologische Inventaris voor het grondgebied Koekelare (gefusioneerd 1970), opgemaakt
door Mathieu de Meyer en Janiek Degryse en uitgegeven door het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium; 1 cm
= 100 m.
vorm: 1 kaart
periode: 2003
opmerking: gift van Marc Dewilde
3 Topografische kaart met Duitse, militaire (spoor)verbindingen 1914-1918; Duitse tramlijnen in Koekelare en
omgeving (07/09/1918) = kaart getekend door R. Arren (1971); 2 kopieën van kaarten met hetzelfde gebied afgeleverd
door het Militair Geografisch Instituut, schaal 1/ 25.000.
a/ Topografische kaart van sector Nieuwpoort gemaakt door het Belgisch leger (20 september 1918) met opgave van
militaire infrastructuur. Schaal 1/20000. Zie CD met digitale versie gemaakt door Francky Wyfels. Gift Luc Masureel
b/ Topografische kaart van sector Ieper gemaakt door het Belgisch leger (20 september 1918) met opgave van militaire
infrastructuur. Schaal 1/20000. Gift Luc Masureel.
Opmerking: zie ook lade 4 map 3
4 Castella de Cokelaere uit A. Sanderus, Verheerlykt Vlaandre in drie deelen vervat, 1735, facsimile-uitgave
Antwerpen, 1980; tekst over Kokelaere, p. 216; gravure van het kasteel: dl. 1, 6 e boek, tekening nr. 17. 6 ex. in zwartwit.
5 Koekelare vóór 1914 met onder- en bovenaan bevestigingslatten (met wegen, waterlopen, hoogtelijnen, straat- en
wijknamen). Eertijds gebruikt als didactisch materiaal in de vrije lagere jongensschool.
Opmerking: hangt in het magazijn van het HADOCK.
6 Collectie plannen, plattegronden en schetsen van verbouwingen of restauraties aan religieuze gebouwen (zowel
exterieur als interieur) in Koekelare.
- Schetsen van de verbouwing aan de parochiekerk Sint-Jan Vianney, pastoor van Ars, Mokker door architect M.
Dinnewet Oostende; 27/06/1962. (gefragmenteerd)
- Ontwerp Mariakapel in de Moerestraat (sectie B, nr. 1183l ) opgericht door KWBKoekelare, schaal 0,10 P.M.
(10/08/1957).
- Schets in blauw krijt van de Sint-Martinuskerk door JB naar een tekening van Serafijn Vermote, ‘Cokelaere vue du
sud-est’ (1814) uit Teekeningen der gezigten van de dorpen, casteelen & steden van Vlaenderen; uitgegeven door
Dewasme, Collection des principales vues des Pays-Bas, Doornik, 1823 (een vergrote, ingelijste kopie van deze
originele ‘vuwe’ van Vermote bevindt zich in het HADOCK).
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- Plan met de toestand van de Sint-Martinuskerk in 1790; nieuwe meting in1857 door L. J. Floré (Koekelare):
plattegrond, doorsnede, zijaanzicht, doorsnede van achter- en voorgevel, doorsnede ter hoogte van de viering.
- Plannen voor de vergroting en de opsmuk van de Sint-Martinuskerk in Koekelare: (goedkeuring van het ministerie
van Justitie en van de Koninklijke Commissie voor Monumenten 04/07/1885).
- Plattegrond en doorsnede grafkelder onder doopkapel door P. Hoste Tielt, schaal 5 cm Ontwerp van twee portalen en
de doksaaltribune (doorsnede, vooraanzicht op karton en op kalkpapier door P. Hoste Tielt, schaal 5 cm; (goedkeuring
van het ministerie van Justitie en van de Koninklijke Commissie voor Monumenten 04/07/1885).
- Kopie van de plattegrond van de kerk op kalkpapier in functie van een gedeeltelijke reconstructie door F. Coppejans,
Gent, april 1876-18/06/1878, met de goedkeuring door de Kerkraad, het gemeentebestuur en de Koninklijke Commissie
voor Monumenten.
- Kopie van een ontwerp voor de vergroting van de Sint-Martinuskerk in Koekelare 1877-1878, voorgelegd aan de
minister van Justitie (schaal 1/100).
- Schets met plattegrond en doorsnede van de Sint-Martinuskerk in Koekelare met verhoudingscirkels.
- Tekening van de deuren van het middenportaal en plattegrond van het portaal door architect Thierry Nolf, Torhout;
25/05/1903; schaal 1/20.
- Ontwerp voor een neogotisch hoogaltaar (voor- en zijaanzicht) door architect F. Goethals, Aalst; 12/07/1907; schaal
0,05 m; met goedkeuring door de minister van Justitie (27/02/1911). Met restauratieverslag door K. Verschueren
(Opleiding restauratie Syntra West Brugge), 02/12/2011.
- Kopie van een ontwerp voor een neogotisch zijaltaar ter ere van Onze-Lieve-Vrouw der zeven Weeën (voor- en
zijaanzicht) door architect F. Goethals, Aalst; 12/07/1907; schaal 0,05 m; met goedkeuring door de minister van Justitie
(27/02/1911).
- Kopie van een ontwerp voor een neogotisch zijaltaar ter ere van Sint-Jozef (voor- en zijaanzicht) door architect F.
Goethals, Aalst; 12/07/1907; schaal 0,05 m; met goedkeuring door de minister van Justitie (27/02/1911).
- Kopie van een ontwerp voor een biechtstoel (vooraanzicht en plattegrond) door architect F. Goethals, Aalst.
- Herstellingswerk aan de parochiekerk Sint-Martinus in Koekelare (sectie C, nr. 1101b - 1102f ) door architect Frans
Deschoenmaeker Kortemark; schaal 1/100; 1980.
- Plattegrond met inplanting en situatie
- Overlangse en dwarse doorsneden
- West- en zuidgevel
- Oost- en noordgevel

- Architecturale beschrijving van doksaal en orgel in functie van een restauratie door architect Ria Vandekerckhove;
schaal 1/100; 1988.
Inplanting in de kerk
Bestaande toestand
Bovenaanzicht
Zijaanzicht en overlangse doorsnede
- Architecturale beschrijving van de neogotische kapel Jansens op de zuidoostelijke hoek van de Kortemarkstraat en de
Carrestraat (ca. 1900) in functie van een restauratie door architect Ria Vandekerckhove in 1975 en uitgevoerd door Kris
Devolder in 1976.
- Opmeting
- Details
- Voor- en zijaanzicht van het exterieur
- Bovenaanzicht (details)
7 Collectie plannen voor het bouwen van onderwijsinstellingen:
- Plannen (4) voor de vernieuwing van de Gemeenteschool in Koekelare door architect C. Christiaens Ichtegem (met
een meisjes- en jongensafdeling, een turnzaal); schaal 1/50; 20/08/1949.
Huidige toestand
Verbouwing
- Voorontwerp voor de ‘Regenboogschool’ (buitengewoon lager onderwijs = B.L.O.) in Koekelare door architect Gino
Debruyne Witte Molenstraat 54a 8200 Brugge (SintMichiels); schaal 1/100; 30/10/2000.
1/ 4 Plattegrond gelijkvloerse verdieping
2/ 4 Plattegrond eerste verdieping
3/ 4 Plattegrond tweede verdieping
4/ 4 Doorsnede gevels
Plattegrond gelijkvloerse en bovenverdieping (09/01/2001)
- Maquette ‘Regenboogschool’ (B.L.O.) in Koekelare door de architecten Dedeyne en Devolder; schaal 1/100.
8 Maquette van een gemeentehuis, gepland op het Fransmansplein; 1960. Alleen de elektriciteitscabine werd
uitgevoerd en sinds 1990 ingekapseld in een Thaische tempel Sala Thai. (maquette bevindt zich in HADOCK).
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9 Plannen voor de bouw van het Meunyckenhof, een rust- en verzorgingscentrum in Koekelare, Sint-Maartensplein
voor de vzw Meunyckenhof; architect Piet Vierin/ Brugge; 14/10/1982; plattegrond en gevelschets Sint-Maartensplein.
10 Minuut van een kaart met een buurtweg in de gemeente Kortemark, Koekelare en Handzame als basis voor de
aanleg van een gemeentelijke steenweg van Kortemark naar Ichtegem over de gehuchten Pereboom en Edewalle naar
Belhutte: plattegrond en profielschets opgemaakt door ir. Charles Poupeye (Veurne), 1890?
11 Plan voor de verbetering van de waterlopen en de duikers op de weg van Koekelare –
datum ?

Zande - Zevekote,

12 Losse kadastrale schetsen Koekelare, schaal 1/ 2.500:
1 sectie B nr. 5, 456-479, 961-975; sectie C nr. 1017-1038, 1089-1092; sectie D nr. 494-558, 598; ca.1900.
2 Centrum: Dorpsstraat, Sterrestraat, Veldstraat, Zuidstraat; 1868. Voor alle kadastrale kaarten en leggers raadpleeg
rubriek 05N-01K

13 Collectie topografische kaarten, waarop het grondgebied van Koekelare geheel of gedeeltelijk is weergegeven:
-

Gistel op basis van een topografische kaart van 1861, herzien in 1911; schaal 1/10.000; Institut
Cartographique Militaire, 1935. (2 ex.).
- Gistel-Zedelgem; schaal 1/25.000; Institut Géographique Militaire, 1957.
- Gistel-Zedelgem; schaal 1/25.000; Militair Geografisch Instituut, 1971.
- Roeselare 20; schaal 1/40.000 Zincographie Institut Cartographique Militaire, 1921 (opmerking: zie L.
Dhondt, Een topografische kaart anders bekeken. Roulers (Ostende) 1921, JBS 2009, p. 25-36.
- Roeselare 20; schaal 1/50.000; Militair Geografisch Instituut, 1964.
- Oostende 12; schaal 1/50.000; Militair Geografisch Instituut, 1963.
- Ostende; schaal 1/40.000 Zincographie Institut Cartographique Militaire, mei 1923.
Opmerking: zie ook kaartlade 3 Brugge: Sonderausgabe.
Collectie kaarten opgemaakt door het Militair Geografisch Instituut Brussel; schaal 1/25.000
- Kortemark-Torhout 20/3-4
1968
- Lampernisse-Diksmuide 20/1-2 1968
- Gistel-Zedelgem 12/7-8
1971
Nieuwpoort-Leke 12/5-6
1971
vorm: 4 kaarten
periode: 1968-1971
opmerking: gift Jan Dereeper
Militaire geografische kaart 1/100.000 War office 1910, Belgium nr 8 Charleroi - Namen
14 Plannen voor de aanleg van de weg Koekelare- Zande (tot aan de provinciale weg naar Leke); opgemaakt door
ingenieur Ch. Poupeye (Veurne), 1889-1891: a plan van het traject met de kadastrale gegevens van de aangelanden;
situeringsplan van de weg in de regio; b plan met de duikers en bruggen.
15 Collectie verkavelingsplannen in Koekelare, periode 1947 (schaal 1/500), voorzien van een tabel met
kadastergegevens:
- De Mokker: Lekestraat, Asstraat, Kleine Asstraat en Ommegangstraat (vier verkochte percelen)
- Centrum Koekelare: ten zuiden van de Ichtegemstraat en ten oosten van de Belhuttestraat: een kaart zonder en een met
verkochte percelen (2 exemplaren; een zonder namen van kopers en een met kopers, bijgewerkt tot 1959).
- Centrum Koekelare: ten noorden van de Ichtegemstraat en ten westen van de huidige Ringlaan, toen aangegeven als
‘buurtspoorweg’ (één koper vermeld). Gehavend!
16 De hierna volgende lijst met annotaties over kaarten met overwegend percelen op Koekelaars grondgebied betreft
kopies van kaarten, die zich in RAB, Kaarten & Plannen, collectie Karel Mestdagh bevinden. Ze zijn getekend en
begeleid met beschrijvende gegevens van diverse aard door wijlen Triphon Dereeper, onderwijzer aan de vrije lagere
school in de Mokker en in het centrum; hij was tevens de eerste directeur van vrije BLO-school in het centrum van
Koekelare. Voor bijkomende kaartinformatie zie JBS 2009, p. 7-24. De kaarten Fonds K. Mestdagh staan er apart
vermeld p. 23-24.
Kaart van Vlaanderen (1452) met vermelding Koekelare; zie jaarboek 2018 p 265-268
Opmerking: kopie, formaat A4
Kaart nr. 253: figuratieve kaart met de grondbezittingen in de Leugenboomstraat van het jacobinessenklooster
Ingelendaele in Brugge, getekend door landmeter J. Rabaut in 1780.
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Kaart nr. 254: “Caerte figuratif van Eene hofstede met de Landen, Bosschen ende Velden Daer mede gaende
toebehoorende Jor Pieter Balta Cobrysse heere van ter Donck en liggende binnen de Prochie van Couckelaere Noord
oost van de Kerke In pachte gebruijkt bij Jacob Roose.”
1
1 0 13
hofplaats
2
0 2 68
zaailand
3
0 1 24
zaailand
4
0 1 59
zaailand
5
0 0 80
bos
6
1 1 37
land & bos
7
0 0 71
bos
8
0 1 62
bos
9
0 0 86
bos
10 0 0 94
bos
11 0 1 69
zaailand
12 0 1 6
zaailand
13 1 2 40
zaailand
14 1 0 39
zaailand
15 1 0 73
bos
16 0 2 51
zaailand
17 0 1 67
zaailand
18 0 2 11
bos
19 2 0 4
zaailand
20 15 2 80 velt
21 1 0 14
bos
tsa 32 0 58
“Aldus dese Caerte gemaekt ende gedessineert bij mij onderschreven geswooren Lantmeeter ’s Lands van den Vrijen
voor con. desen xij maerte 1715 onderteekend Roelandt Meijaerdt 1715”
Kaart nr. 255: groot deel van het begin 25 op de ommeloper van 1705-1711, aangevuld met figuratieve kaartjes van
aparte percelen “gestaen ende geleghen ter commune van Cokelaere Noort bij de kercke ten diversche beginnen
competeerende Mijnheer Van Straelen tot Gent bij coope jeghens Philippus Cailliau wanof de zaeijlande gecollureert
zijn met gilluwe en de garsingen en bosch met groen consisteerende in de naervolghende articlen (= arlo)”. Zowel de
afmeting van de ommeloper als de nieuwe opmeting (= maete) in gemeten, lynen en roeden zijn vermeld.
begin
1
4
18
18
18
19
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

arlo.
183
63
54
56
76-78
21,25,27,39
46
158
235
231
202
201
200
199
203-205
212
213
211
198
193-194
192
191
206
207/209

let.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
W
X
Y
Z

perceel
bos
bos
zaailand
zaailand
zaailand
zaailand
bos
bos
hofstee
bogaard
zaailand
zaailand
zaailand
zaailand
?
bos
zaailand
zaailand
zaailand
zaailand
zaailand
zaailand
zaailand
zaailand

ommeloper
0 1 20
1 1 50
3 2 0
1 0 34
3 2 41
5 1 17
1 0 9
2 2 15
1 0 89
1 2 3
3 0 18
1 0 9
1 2 38
1 1 17
4 2 23
0 2 55
4 1 11
1 0 2
1 0 34
1 1 64
2 0 70
0 2 84
1 2 8
1 0 68

per maete
0 1 20
0 1 55
3 2 0
1 0 36
3 2 41
5 1 17
1 0 15
2 2 15
1 0 77
1 2 3
3 0 20
1 0 19
1 2 39
1 1 17
4 2 23
0 2 55
4 1 11
1 0 18
1 1 82
1 1 72
2 0 75
0 2 90
1 2 33
1 0 77

opmerking

’t saement
’t saement

‘t saement
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25
25
25
25
25
25
4

190
189
184
182
176
175
110

AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG

zaailand
zaailand
zaailand
zaailand
zaailand
zailand
?
Totaal

25
25
25
25

192
193
198
204-205

W
V
T
P

uit23 192
uit 193-194
uit 198
uit 204-205
Totaal

2 0
3 1
3 0
2 0
2 1
2 0
3 1
68 1
32
2 0
1 1
1 0
2 2
7 2

61
8
42
86
36
16
26
44
79,5
70
64
34
91
59

2 0
3 1
3 0
2 0
2 1
2 0
3 1
68 1
64 1

77
18
42
97
46
16
39
45
65,522

in Ichtegem

Kaart nr. 256: Alle grachten waren met een dubbele haag bomen afgeboord.
“Caerte Figurative van een behuysd en betimmerd Hofstedeken met den nomber van G 4-1-82 R. Lands daer mede
gaende, volgens erfvenisse et volgens Ommelooper aldaer begroot op G 6-1-3 Ro gestaen ende gelegen binnen den
Ambagte ende Phie van Couckelaere verre noord oost van de Kerke ten uytcante van de Prochie jegens den Moerdijk.
Voorts van G 0-1-10 R Lands alsnu met het selve Hofstedeken geapplicqueert komende bij koope van d’Hoirs Joufrouw
Anna Theresia Tavernier, competeerende als nu aen d’Heer Joannes de Clercq oud Schepen ende Neg t tot Oostende,
ende actueel ten gebruijcke van Joseph van Slembrouck consisteerende als volgt
Let
A
B
C

begin
23
23
23

arlo
1
2
3

perceel
hofstede
Bij koop juf. Tavernier

ommeloper
2 2 85
3 1 18
0 1 10

maete
2 2 59
3 1 14
0 1 10

“Aldus gemeten ende gecarteert bij mij onderschrevene geswooren Land-meter ’s Lands van den Vrijen agtervolgens
den Ommelooper der prochie van Couckelaere onder mij berustende in de Maend van Maerte 1780 ten verzoeke van
den gezegden heer Joans de Clerck. Actum in Ghistel dezen 24 o Janry 1784. Mij Toirconden Muûls.
Kaart nr. 257: hofstede in de buurt van de toenmalige Brugse of Diksmuidse Heirweg.
Kaart nr. 258: diverse percelen in de Cat- en de Meetstraat
Kaart nr. 259: kaart met grondbezittingen in de Groene Spriet van wijlen mej. Marie-Anna De Wulf, getekend door
landmeter Anthoine De Breijne op 28 juni 1787.
Kaart nr. 260: figuratieve kaart met de grondbezittingen van mej. M. de Schietere, geboren B. Legillon, uit Brugge, na
een nieuwe opmeting getekend in 1802 door landmeter Gustaaf van Sieleghem.
Kaart nr. 576: “Caerte Figuratieve van een behuysde en betimmerde hofstede gestaen ende gelegen binnen het
gemeente van Coukelaere verre noord oost vande kerke met eenige van de landen in de commune van Ichteghem groot
ter nomber van 64-1-72 R en bij nieuwe mte maer gem 64.0.28 R toebeh.d aen mijnheer Louis Emanuel van Outryve
Dydewalle tot bij ten deele bij Co ten sterfhuyse van mijnheer Constantijn Claeys ten geb van Martinus Verheye
consisteerende in de volgende parcheelen zoo als hier volgt
1o bij Co ten sterfhuyse van dhr C. Claeys
Couckelaere
Nr. begin arlo.
percelen
oude maat nieuw
1
25
19
hofplaats, boomgaard, 3 stuks land 5 0 65
5 1 32
2
25
20
zaailand en string bos
4 2 67
4 2 72
3
25
21-23
6 stuks idem met dreef
7 0 72
5 2 87
4
25
24/27-29; deel 26
4 stuks idem met dreef
5 1 42
5 1 76
5
25
30
bos met dreef
1 1 26
1 1 58
6
25
36
bos met dreef
0 0 90
0 1 7
7
25
47
zaailand 1 stuk
1 0 85
1 1 13
22
23

“Hier af d’helft over Serrus”.
Uit voor Serruys.
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8
9
10
11
12
13
14
15

25
25
25
25
25
25
25
25

48-49
50
25,deel 26, 51-52,66
53
64-65
71
69
68

zaailand 1 stuk
zaailand 1 stuk
4 stuks met dreven
3 stuks met dreven
2 stuks met dreven
Bos
3 stuks land
1 stuk land
Totaal

16
17

4
4

137
136

zaailand, noordeind bos
idem, noordwest beetje bos

18
19
20
21
22
23

4
4
4
4
4
4

135
134
132
129
122
121

zaailand
zaailand met dreef in noorddeel
zaailand
bos
bos met dreef
bos
Totaal
Af

24

44 333 R 2 stringen bos
56 423 R

25 54 220 R zaailand
55 440 R

1 1 90
2 2 12
11 2 80
4 0 6
1 0 14
0 2 34
1 1 30
0 1 0
49 2 63

1 1 77
2 2 00
11 1 74
2 2 91
1 0 13
1 0 55
1 1 40
0 0 98
47 2 93

Ichteghem
1 2 37 1 2 75
2 0 65 2 0 21
1 2 12
1 2 67
1 0 94
0 1 51
0 2 68
0 2 20
60 2 77
1 0 16
59 2 61

1 2 69
1 2 96
1 0 63
0 1 57
1 0 36
0 2 03
59 1 13

2o bij coope van Carel Boddez
Couckelaere
samen
2 1 51 2 1 55
3o bij coope van M. Phle van der heyde
samen
2 0 60
2 0 60
algemeen totaal

64 1 72 64 0 28

“Aldus gemeten ende gecarteert bij onderschreven landmeter ten verzoeken van den voornoemden heer proprietaris
dezen 1 february 1820 ende was ondert. van sieleghem questier
14. Ontwerp verbetering van de woning van notaris Louis Masureel op de Markt in Koekelare door architect Leon
Derre; twee blauwdrukken van de voorgevel telkens met dwarsdoorsnede en plattegrond; een volledig vooraanzicht op
kalkpapier.
vorm: 3 plannen
periode: 1930
opmerking: gift van Luc Masureel

Lade 3 Eernegem, Torhout, Zevekote & Brugge.
1 Eernegem:
o
o
o
2

Verwerking van een landboek (1699-1700) en het primitief kadaster (1830-1835) van Eernegem door
J. Demaree (schaal 1/10.000): telkens met kadastrale indeling, bodemgebruik, bodemtaxatie, situering
van de bewoonde plaatsen, bewoning, bedrijfsgrootte, het grondbezit en exploitatie (12 kaarten).
Primitief kadaster 1830-1835; bijlage Ernigahem, jg. 19 (2000), nr. 3.
Kadasterkaart door P. C. Popp (kopie); schaal 1/5.000; inzet centrum schaal 1/2.500.

Torhout:
-

Kaart met herbergen en molens, periode 1550-1870, getekend door ir. Maurice Pyck, Torhout.
Kaart met de evolutie van de woningbouw in Torhout, periode 1700-1840, getekend door ir. Maurice Pyck,
Torhout (2 ex.).
Kaart met de evolutie van de onbebouwde gronden in Torhout, periode 1700-1972, getekend door ir. Maurice
Pyck, Torhout.
Ensemble des domaines de son Altesse Sne Electorale Palatine situées dans la ville et paroisse de Thourout,
Ichteghem et Aertrijcke; schaal in Brugse roeden 1/200.
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-

-

Kadastrale kaart met het stadscentrum Torhout door P. C. Popp, 1850 (kopie).
Kadasterkaart Torhout door P. C. Popp, 1850 (kopie); 3 bladen.
Plan met dreven en parksites van het Wijnendalebos, begrensd door Werken, de Kortemarkstraat, de
Oostendesteenweg en de Kortemarkdreef.
Collectie van 12 kalenderkaarten (overwegend met betrekking tot Torhout): Het Land van den Vrije; de
invloedsfeer Torhout-Wijnendale en Corbie 7e – 11e eeuw; Torhoutse straatnamen in het Frans en het
Nederlands tussen 1800 en 1840; inplanting van de normaalschool en de spinschool ca. 1850; onbebouwde
grond tussen 1700 en 1990; Torhout binder stede en binder prochie, beleg van Oostende 1600-1605; de
heerlijkheyt Torout en de roede van Tielt; Torhout binnen de palen cf. landboek van 1700; Torhout binnen de
veste in 1570; ’t Vrije van Brugge; Westflandern 1790 (Brabantse revolutie).
Kaart met dreven en waterlopen in het Wijnedalebos (met kasteel).

3 Zevekote:
Landmeterskaart (op lijnwaad) met de eigendommen van Jean B te Vanockerhout in Zevekote, sectie A nr. 79, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 133, 134 & 135; 1821. Gift van notaris Vandeurzen-Declercq Koekelare
4 Brugge:
-

Luchtfoto Brugge-Zeebrugge (foto Henderyckx Izegem, 199?).
Luchtfoto van de stad Brugge (foto Eurosense Wemmel 1992); schaal 1/5.000.
Topografische kaart, schaal 1/100.000; Sonderausgabe Frans-Duitse versie (2 ex.).
Kadastrale kaart P. C. Popp 1854 (8 bladen); randversiering van lithograaf Bartholemeus Frebonius (Brugge)24.
Groot-Brugge; schaal 1/25.000.
Fragment plattegrond Brugge 1562 door Marcus Gerards, Gidsenbond Brugge – West-Vlaanderen, 1979. (
papier en kalkpapier).
Fragment uit de kadasterkaart van P. C. Popp: sectie B, nr. 32 a tot 34 (Kazernevest, Balsemboomstraat,
Vulderstraat).
Spreuken en gezegden in het Oude Brugge, Knokke-Heist, s. d.
Plattegrond van Brugge door R. Blokhuyse (anastatische herdruk) naar M. Gerards.
Brugse randgemeenten (A. & G. Claus Bonheiden), schaal 1/22.000.

5 Collectie kaarten West-Vlaanderen:
-

West-Vlaanderen 1971; schaal 1/ 320.000 (2 ex. 1 vóór en 1 na de gemeentefusies).
West-Vlaanderen; schaal 1/100.000.
West-Vlaanderen: rechterlijke arrondissementen en kantons.
West-Vlaanderen: bestuurlijke arrondissementen
West-Vlaanderen: kiesarrondissementen en kantons.
West-Vlaanderen: dekenijen.
West-Vlaanderen: wegennet (vóór de gemeentefusies).
West-Vlaanderen: provinciaal fietsroutenetwerk voor woon/werk- en schoolverkeer; schaal 1/100.000;
Provinciale Planologische Dienst – Mobiliteitscel Brugge 2003.

6 Collectie alfabetisch (in huidige spelling) geordende kopieën van kadasterkaarten, getekend door P. C. Popp; schaal
1/ 5.000 en de inzet (centrum) meestal 1/2.500; eventueel met datum; gewoonlijk één blad, als er meer bladen zijn, is
het aantal tussen haakjes aangegeven. Bijgevoegd: CD-rom Atlas des communes Flandre Occidentale (1845-1854).
Collectie verdeeld over 3 omslagen A, B, C ; gift van Franck Vandewalle.
A

Aartrijke- Izenberge
1
2
3
4
5
6

Aartrijke 1845 (2)
Alveringem
Avekapelle 1845
Bekegem 1845
Bellegem
Beveren (Roeselare)

24

A. Van Den Abeele, Enkele lichten op het kadastraal plan van de stad Brugge, Gemeentekrediet van België, nr. 93, p.
151-163.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Beveren IJzer 1845
Dottenijs (Dottignies) 1850 (2)
Egem
Emelgem 1850
Ettelgem 1845
Gistel 1845 (2); 3 ex., op linnen, papier en kalkpapier + legger.
Gits
Gyverinkhove 1845
Handzame 1845;1 van de 2 bladen
Haringe
Heule 1850
Hoogstade 1845
Hooglede ?
Houtem (Veurne) 1845
Houtem (Wervik)
Ingelmunster 1850
Izegem 1850 (2) centrum 1/1.500
Izenberge 1845

B Jabbeke-Roksem
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Jabbeke 1842
Kachtem 1850
Klerken 1845 (2)
Koolskamp 1845
Kuurne 1850
Ledegem
Leisele 1845
Lendelede 1850
Lichtervelde 1845 (2)
Lissewege; uit Rond de Poldertorens, jg. XII (1970), nr. 2.
Lo 1845
Loppem 1841
Maldegem (3)
Moerkerke 1845 (2)
Oekene
Oudenburg 1845 schaal 1/7.500
Pollinkhove
Roksem 1845

C Rollegem-Zwevezele
43 Rollegem 1845
44 Rollegem-Kapelle 1850
45 Ruddervoorde 1845 (3)
46 Sint-Andries 1845 schaal 1/7.500
47 Sint-Elooiswinkel 1850
48 Sint-Kruis 1841 schaal 1/7.500
49 Sint-Michiels 1842
50 Snellegem 1843
51 Stavele
52 Varsenare 1841
53 Vinkem 1845
54 Waardamme 1845
55 Westkerke 1845
56 Wulvergem
57 Wulveringem 1845
58 Zedelgem 1845
59 Zevekote 1845
60 Zwevezele 1845
Opmerking : Poppkaarten uit Oostvlaanderen: Haaltert 1858 (3) en Henegouwen:
Ricquiers 1845.

Saint-Léger 1858 & Saint-
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Lade 4 Diverse kaarten met West-Vlaamse locaties
1 Collectie kadasterkaarten P.C. Popp (Gift notaris Declercq-Vandeurzen Koekelare).
A Op lijnwaad
- Kortemark, in twee delen
- Werken, schaal 1/5.000
- Ichtegem, 2 delen, een schaal 1/1.500 en een schaal 1/5.000
- Sint-Pieterskapelle, schaal 1/5.000
- Moere, schaal 1/ 5.000 + 3 leggers; 3 kaarten 1843, 2 kopieën
- Handzame, schaal 1/5.000, 2 bladen.
- Esen, 1843, schaal 1/7.500
- Mannekesvere, schaal 1/5.000 + legger
- Stuivekeskerke, schaal 1/5.000 (gehavend)
- Vladslo, schaal 1/7500 + legger
- Keiem, alleen legger
- Plan voor het ombouwen van een hoeve tot louter woning in de Moerdijkstraat in Moere (sectie B, nr. 325b ) voor
Joseph de Clerck (kolonel; wonende in Riviere, Pas de Calais Frankrijk) door architect Karel De Schepper (Gistel).
vorm: 1 plan
periode: 19/4/1947
- Partiële kadasterkaart met de percelen, eigendom van Edward Roels-Bauwens uit Koekelare, samen met de namen
van de originele bezitters (Luypaert, Vannieuwenhuyze, Jean Stochove) en eigenaars van belendende percelen (Marie
Pecsteen, De Crombrugghe-Ducot, Ernest Van Heule, Leonard Dubus de Ghisignies, Arenberg, Louis Legillon, w e
Decock Ichtegem, parochie Ichtegem, Silvie Van Straelen.
vorm: 1 kaart
periode: 28/2/1849

B Niet op lijnwaad: Moere, situatie 1952; schaal 1/2.500 (Gift notaris Declercq-Vandeurzen Koekelare).
-

B/1 nr. 1-206 (fragmentair)
B/2 nr. 262-693
C/1 nr. 2-319;
C/2 nr. 322-857

2 Collectie kaarten met gegevens over de aanleg of de exploitatie van nutsbedrijven in West-Vlaamse regio’s:
- Uitbreiding van het elektrische laagspanningsnet door WVM Brugge; schaal 1/10.000
Vladslo nr. 565
Bovekerke nr. 556
Werken nr. 559
Zarren nr. 532
Opmerking: soortgelijke kaart voor Koekelare zie Lade 2 1 Koekelare.
- Rumbeke, Gazelec, plan nr. 330; Menen, 1940, schaal 1/10.000.
- Diksmuide: industriezone en Sint-Sebastiaanswijk; schaal 1/2500; 1969; met toelichtingsbrochure.
- Oostende: havengebied en industriezone Plassendale; schaal 1/10.000.
- Deerlijk: inlichtingsplan met het schema voor de waterleiding; schaal 1/10.000; door A. Deleersnijder.
- Leiding ND 300 Lichtervelde-Nieuwpoort 3.48.400/1201 tot 1206; Tractebel-Haecon, 1992; schaal 1/10.000
(gasleiding door de gemeenten Lichtervelde, Torhout, Kortemark, Koekelare, Diksmuide, Middelkerke en
Nieuwpoort).
Opmerking: zie JBS 1996, 12-32.
- Vlaams Gewest – Provincie West-Vlaanderen: Stand van de rioleringsplanning; schaal 1/100.000; plan A en B
(Uitgegeven door het Ministerie van Openbare Werken).
vorm: 2 plannen
periode: 1/9/1978
opmerking: uit brandweerarchief
3 Collectie kaarten van diverse West-Vlaamse regio’s, vaak met historische dimensie:
- Beveren-Leie, Desselgem, Sint-Eloois-Vijve, Waregem in de 18e eeuw; schaal 1/ 10.000, door E. Ducatteeuw,
1991-1992 (bijlage Jaarboek De Gaverstreke, jg. 20 (1992).
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- Harelbeke 18e eeuw; schaal 1/6250; door E. Ducatteeuw 1996 (Roede van Harelbeke).
- Anzegem, landbouck der parochie anno 1782; schaal 1/10.000; bijlage Jaarboek De Gaverstreke, 2003.
- Collectie kopieën uit Atlas Philippe Vandermaelen25, 1850; schaal 1/10.000: Gistel, Jabbeke, Diksmuide en
Torhout.
- Toponymische kaart van Dudzele tot 1914, opgemaakt door M. Coornaert; schaal 1 cm = 100 m.
- Lampernisse (Diksmuide) ; schaal 1/25.000; Institut Géographique Nationale, 19832.
- Menen (28/8), schaal 1/10.000, hoogtelijneninterval 2,5 m, Nationaal Geografisch Instituut (herziening 1974,
grensoverschrijdend).
- Leke, dorpskern 1790, kopie en CD-rom; uit RAB, Brugse Vrije, ongeordende procesbundels, nr. 14.384.
- Duinkerke-transgressies in de Vlaamse kustvlakte door J. Ameryckx en Follvermann, 1953.
- Sint-Amandscomplex + transgressie 4e – 11e eeuw (2x), Zilleghem, jg. 14, nr. 1 (1993).
- Stratenplannen van steden en gemeenten in het Houtland, cf. Ontginningsgeschiedenis Houtland door G.
Coolman (Provinciale Technische Dienst der Wegen).
- IJzergebied 1914, schaal 1/40.000; 2 ex.
- Groote West-Watering (Kamerlings- en Gistelambacht, West over de Ware, Zevenkotehoek, Eernegembroek),
schaal 1/2.000; Lithografie A. Ancot, Brugge, 1877.
- Obersichtkarte: Stand der vorderen Linie 8o vorm; schaal 1/40.000. Vermeld zijn o.m. Houthulst, Staden,
Woumen, Vladslo, Leke, Werken, Sleihage, Passendale, Moorslede…
vorm: 1 plan
periode: 23/9/1917
opmerking: gift van Marc Dewilde
- Kaart van noordelijk West-Vlaanderen met diverse sporen van Duitse, militaire bezetting (loopgraven,
spoorwegen, frontlijnen, hospitalen, bunkers, barakken, luchtafweer en geschutsposten).
vorm: 1 kaart
periode: 1917?
opmerking: gift van Marc Dewilde
-Les Flandres du Westhoek – De Westhoek: uitgegeven door de Kamers voor Handel en Nijverheid van
Armentières-Hazebrouck; Dunkerque; Diksmuide-Ieper- Poperinge-Wervik;Veurne-Westkust.
vorm: 1 kaart
periode: ?
opmerking: gift van Marc Dewilde
-

Loopgravenkaart Noord-West-Vlaanderen: Plan Directeur van het Belgisch leger; schaal 1/20.000.
vorm: 1 kaart
periode: september 1918
opmerking: gift van Marc Dewilde

-

Stellungkarte Diksmuide-Süd; schaal 1/20.000
vorm: 1 kaart
periode: 11/9/1917
opmerking: gift van Marc Dewilde
- Duitse, militaire kaart van Diksmuide en omgeving; schaal 1/25.000.
vorm: 1 kaart
periode: 1942
opmerking: gift van Marc Dewilde; onderaan genoteerd “mottes: Woumen, Esen, Beerst, Keiem, S
Stuivekeskerke, Klerken
- Affiche met luchtfoto’s van archeologische sites in Goirle, Lunteren en Koekelare (Boutikel, Pottebezem,
Hovaeremolen, Leugenboom met medewerking van VIOE (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed).
vorm: 1 affiche
periode: ?
opmerking: gift van Marc Dewilde
- Reproductie van een kaart met historische gegevens over de Honderdjarige Oorlog (1337-1453)
4 Collectie gewestplannen
- Oostende Middenkust (De Haan, Blankenberge, Middelkerke, Oostende, Bredene, Houtave, Nieuwpoort, Leke,
Gistel), schaal 1/25.000, Europees Kartografisch Instituut; datum?
- Veurne Westkust (De Panne, Oostduinkerke, Nieuwpoort, De Moeren, Veurne, Lampernisse), schaal 1/25.000;
Aero Survey, Sint-Niklaas, 1971.
- Roeselare-Tielt; toelichting Studiebureau voor Ruimtelijke Ordening en Expansie vzw Brugge, 1970; schaal
1/25.000 (Sint-Augustinusdrukkerij, Brugge, 1966).
5 Biologische waarderingskaart van België. Deel West-Vlaanderen (Den Haan, De Panne, Middelkerke, Bredene,
Nieuwpoort, Gistel, Blankenberge, Oostduinkerke, Oostende, Houtave, Leke, Zedelgem), uitgegeven door het
ministerie van Volksgezondheid en het Gezin; schaal 1/60.000 ; met verklarende brochure en folder;1985.
25

Philippe Vander Maelen (1795-1869) plande een kadastrale atlas van België; werd uitgevoerd door P. C. Popp.
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Legendeportefeuille met 12 kaarten (in plastieken hoes).
6 collectie stafkaarten 1/25000 (bijgewerkt 1994) van West-Vlaanderen.
Als bijlage in Het Laatste Nieuws verschenen (1995). Legende van de stafkaarten. 4/ 7-8 De Haan – Blankenberge; 5/
5-6 Heist - Westkapelle; 11/ 7-8 De Panne – Oostduinkerke; 12/ 1-2 Middelkerke – Oostende; 12/ 3-4 Bredene –
Houthave; 12/ 5-6 Nieuwpoort – Leke; 12/ 7-8 Gistel – Zedelgem; 13/ 1-2 Brugge – Moerkerke; 13/ 5-6 Loppem –
Oedelem; 19/ 3-4 De Moeren – Veurne; 19/ 7-8 Kapelhoek – Hoogstade; 20/ 1-2 Lampernisse – Diksmuide; 20/ 3-4
Kortemark -Torhout; 20/ 5-6 Lo – Langemark; 20/ 7-8 Staden – Roeselare; 21/ 5-6 Izegem – Wakken; 21/ 1-2 Wingene
– Tielt; 27/ 3-4 Warandehoek – Proven; 28/ 1-2 Poperinge – Ieper; 28/ 5-6 Nieuwkerke – Mesen; 28/ 3-4 Geluveld –
Moorsele; 28/ 7-8 Wervik – Menen; 29/ 1-2 Kortrijk – Harelbeke; 29/ 3-4 Waregem; 29/ 5-6 Mouscron – Zwevegem;
29/ 7-8 Kluisbergen
Lade 5 Reconstructies, anastatische drukken
1 Collectie anastatische drukken van kaarten:
- T-kaart 13e eeuw uit Map of Psalms met Jerusalem en het Heilig Land als centrum van de wereld (British
Library).
- Theatrum Orbis Terrarum, door Abraham Ortelius, Antwerpen; 1570.
- Typus orbis Terrarum.
- Orbis terrae compendiosa descriptio, door Richard Garth naar Geeraard Mercator; 1587; 4 ex.
- Wereldkaart omringd met gravures over het ‘aards paradijs’; uitgevers Corneille Mortier en Jean Couvens,
Amsterdam.
- Flandriae comitatus descriptio (ten tijde van graaf Gwijde van Dampierre; zie inzet van Zeeland), 1590; schaal
Vlaamse mijl; door Geeraard Mercator en aangevuld door Abraham Ortelius (2 ex.).
- Belgii veteris typus, door Abraham Ortelius; 1594 (2 ex.).
- Leo Belgicus, schaal Duitse mijl; herdruk Familia et Patria, Handzame, 1974.
- Brugse Vrije, door Pieter Pourbus en gekopieerd door Pieter Claeissens, 1601.
- Stad en omgeving van Saint-Amand, schaal 400 verges de 10 pieds; 1634.
- Stedeboek, door Joan Blaeu, 12 plattegronden (kalender); 1649. ( Brussel, Antwerpen, Limburg, Gent, Kortrijk,
Nieuwpoort, Doornik, Bergen, Mechelen, Hoei, Namen; met toelichting). 2 ex.
- Nederlanden, door Willem Blaeu, schaal gemene duytsche mijlen; nederlandsche mijlen en stapuren; middelbare
walsche mijlen; Amsterdam, 1630-1662 (2 ex.).
- Camino Francès naar S. Jacques de Compostella, 1648.
- Vlaanderen en Zeeland, door A. Sanderus, Flandria Illustrata (herdruk Veys Tielt 1973).
- Novus XVII Inferioris Germaniae Provinciarum Typus, door Gulielmus Blaeu, Amsterdam; schaal in Duitse,
Franse en Belgische mijl.
- Oudburg van Gent (met inzet Gravenkasteel), door Johan en Corneel Blaeu; schaal in Vlaamse mijl; situatie in
1529.
- Le province des Pays Bas Catholiques, door Nicolas Sanson in Atlas Contractus, Amsterdam,1705;
heruitgegeven door Pieter schenk (1645-1715); schaal Duitse, Franse en Italiaanse mijl. Met toelichtingsnotitie.
- 17 Provinciën, Parijs, 1742 (2 ex.).
- Azië, door Isaak Tirion en Jacob Keyser, schaal duytsche mijl 15 in een graad, fransche mijl of uren gaans,
engelsche mijlen 60 in een graad; Amsterdam, 1753.
- Angelus Occidentalis vulgo Westhoek, paradiso terrestri similis, (met afbeeldingen van parochiekerken,
belforten, stadhuizen, forten, raffinaderijen, omgeven door wapenschilden van 88 gemeenten) door Dirk
Hillebrandt, 1995; opgedragen aan Henri Depover en Godfried Vandenberghe.
Opmerking: met brochure Eenheid op papier. De Nederlanden in kaart van keizer Karel tot Willem I, Leuven, s.d.
2

Collectie plattegronden en figuratieve kaarten van steden; facsimile van gravures:

- Damme, door Jan Heyman Koeck, schaal Vlaamse voet; 1649.
- Antwerpen, drieledig stadsgezicht, kopersnede door Melchisedech Van Hooren,1557.
- Antwerpen, door Frans Hogenberg, 1587.
- Antwerpen door Virgilius Bononiensis, 1565.
- Antwerpen, uitgave Visscher, 1624 (2 ex.).
- Antwerpen (fragment) door J. Van de Kerckhove, 1865, schaal 1/2.500.
- Antwerpen en omgeving, trigonometrisch plan, 1846; schaal 1/50.000.
- Antwerpen, kadasterplan 1846 door F. A. Losson, schaal 1/2.500; lithografie D’Avanzo & Cie, Luik (2 ex.).
- Parijs, door Josse de Reveau, 1575.
- Luik
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- Currus veloferi Ill.mi Mauritii Nassovii.
- Jeruzalem – Tempelberg (70 v. Chr.), reconstructie door Martha Ritmeijer, research door Meir ben Dov.
- Jeruzalem – tempel 7e – 8e eeuw (Ommajadencomplex), reconstructie door Martha Ritmeijer, research door Meir
ben Dov.
- Kortrijk in 1600, met inzet slagveld van 1302 en de burcht volgens A. Sanderus; opgemaakt door landmeter en
kandidaat notaris H. Van Beveren (Kortrijk),1846.
- Athene: Akropolis, door N. Gouvoussis, schaal 1/1.500, 1988.
- Rome onder keizer Constantinus (306-337), door P. di Moretti (Romani Associati).
- Stadsplan Menen, Nationaal Geografisch Instituut, 1977; schaal 1/10.000.
- Stadsplannen van Roubaix en Rijsel, schaal 1/18.000.
- Brochure met stratenplannen van de gemeenten in het Houtland.
3

Flandria door Geeraard Mercator, exacte beschrijving van Vlaanderen met de wapens van de steden, de
genealogie van de graven van Vlaanderen, schaal 15 vlaamse mijlen of 5 ‘hueren gaens’.
Deze anastatische druk is omwille van het formaat apart opgeslagen in een kartonnen map, die zich in de
ladenkast met affiches bevindt
Lade 5 Diverse kaarten
- Europa, juni 1992.
- Het nieuwe Europa (Cote D’Or).
- Het Europa van de 15, uitgave Het Laatste Nieuws, 1995.
- Europa De Standaard (Aqua Terra), 2004. (2 ex.)
- België reliëf, Brussel, Nationaal Geografisch Instituut, 1991; schaal 1/300.000
- Belgische Politieke Instellingen, uitgave De Financieel Ekonomische Tijd, Tielt, 1992.
- Administratieve kaart van België, uitgave De Standaard, 1976, schaal1/300.000.
- North Sea Fishing Chart (South sheet) based on British Admiralty Charts nr. 2182 A, B, C; D, 109, 1446;
Huntingdom, 1974 + correction 28/08/1975. Inzet: haven van Oostende met territoriale wateren (Imray, Laurie,
Norie &Wilson).
- Michelinkaart nr. 2213 met West- & Oost-Vlaanderen, provincie Antwerpen en het zuidelijk deel van Nederland;
schaal 1/200.000, opgevouwen, op lijnwaad.
- Kaart Europe Politique met de landsgrenzen voor en na het verdrag van Versailles.
Doos met topografische kaarten van België. (bevindt zich in de ladenkast met affiches)
Nationaal Geografisch Instituut, schaal 1/50.000
- Antwerpen 2/M736 / blad 15 (1987)
- Antwerpen 1/M737 / blad 15 (2000)
- Antwerpen 2/M737 / blad 15 (2002)
- Beauraing 2/M736 / blad 58 (1987)
- Brussel
1/M737 / blad 31 (2001)
- Chimay
1/M737 / blad 57 (1994)
- Cul-des-Sarts (62) 2/M736 / blad 6 (1985)
- De Panne 1/M737 / blad 11 (1998)
- Durbuy
2/M736 / blad 55 (1991)
- Gent
2/M736 / blad22 (1989)
- Gent
1/M737 / blad 22 (1999)
- Huy
2/M736/ blad 48 (1991)
- Ieper & Ploegsteert 2/M736 / blad 28-26 (1990)
- Ieper
1/M737 / blad 28-36 (2001)
- Kapellen
2/M736/ blad 7 (1984)
- Leuven
2/M736 / blad 32 (1983)
- Leuven
1/M737 / blad 32 (1994)
- Liège
2/M736 / blad 42 (1988)
- Maaseik –Beveren 3/M 736 / blad 18-10 (1995)
- Manderfeld 1/M737 / blad 56A (1995)
- Marche-en-Famenne 2/M736 / blad 54 (1989)
- Marche-en-Famenne 1/M737 / blad 54 (1994)
- Nivelles
1/M737 / blad 39 (1994)
- Paliseul
2/M736 / blad 64 (1986)
- Roeselare
2/M736 / blad 32 (1991)
- Santkt Vith
1/M737 / blad 56 (1995)
- Saint-Hubert 2/M736 / blad 59 (1988)
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-

Thuin
2/M736 / blad 52 (1984)
Tielt
2/M736 / blad 21 (1990)
Tielt
1/M737 / blad 21 (2000)
Tongeren
2/M736 / blad 34 (1986)
Turnhout – Meerle 2/M736 / blad 8-2 (1988)
Veurne
1/M736 / blad 19 (2000)
Wavre
2/M736 / blad 40 (1984)
Westkapelle
2/M736 / blad 5 (1984)
Zelzate
1/M737 / blad 14-6 (1999)
Loppem Oedelem 1969
Middelkerke Oostende 1971
Bredene Houtave 1971
Wingene Tielt 1969
Staden Roeselare 1968
Brugge Moerkerke 1969
Lampernisse Diksmuide 1968

Collectie atlassen (bevindt zich in de ladenkast met affiches)

- Annales du service des mines et du service géographique et géologique, t. XVII (1952-1953), Brussel, 1954
(Belgisch Congo).
- Het Brugse Vrije in Boek. De Grote Kaart geschilderd door Pieter Pourbus (1571) en gekopieerd door Pieter
Claeissens (1601), Leuven, 1998 (facsimile-uitgave).
- Flamme J., Administratieve kaart van Belgisch Congo en zijn verbindingswegen, Brussel, 1937.
- Les frontières de France et des Pais-Bas, ou se trouvent le comté de Flandre et la plus grande partie de ceux
d’Artois, de Hainaut et de Namur, le duché de Brabant & le pais reconqui et le Boulonois, Parijs, 1743; herdruk
Veys Tielt, 1985.
- De Grote Atlas Ferraris. De eerste atlas van België. Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden en het
prinsbisdom Luik, Tielt, 2009.
- Nationaal Comité van Geografie, Atlas van België 1950-1972, Brussel, 1973 (ontbrekende bladen: nr. 1, 3, 5, 9,
14, 16a, 16b, 20, 29a, 29b, 36, 39, 52a). Met een reeks Ferrariskaarten: mappen met 4 kaarten, schaal 1/25.000
(Gemeentekrediet, Brussel, 1965-1966; verkleind): Ghistel 8 (Q3) 2ex.; Diksmuide 9 (Y6) 2 ex.; Nieuwpoort,
Oostende, Zedelgem. Foto’s van de originele kaarten: Keiem – Leke- Koekelareveld; zwart-wit; schaal 1/2.000;
Gistel – Bekegem – Eernegem – Koekelare – Ichtegem; kleurenfoto’s, schaal 1 /2.000.
Opmerking: zie JBS
1998, p. 107.
- National Geografisch Instituut, Tweede Atlas van België, Brussel, 1978 (I. 3 1-2; II1 1bis; IV 4; VIII 1.1, 3.1, 3.2,
3.3, 10; X 1).

Kalenders en Prenten (bevindt zich in de ladenkast met affiches)
- Zie ook 16J - 01K/10 b, collectie kalenders brandweer
- Brouwerij Christiaen, 1956.
- Vrijwillig Brandweerkorps Koekelare: 1966, 1983, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993,1994, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2003, 2004, 2006, 2008, 2019.
- Kalender 1980. Uitgave Davidsfonds & Jongenschiro Koekelare ten voordele van het chiroheem; uitgave
Drukkerij Devriendt Koekelare.
- Stock Americain Gaspard Vermeersch, 1980.
- Onze Krekedal-kalender, 1980 (nr. 1727); tekeningen van Andreas Vanpoucke, uitgave Familia et Patria
Handzame.
- Molens van het Houtland – Kalender 1980; uitgave Drukkerij Cornille Torhout.
- Almanak 1981, uitgave Fik Buys Mol.
- Streekkalender 1981. 20 mooie hoekjes uit Groot Kortemark, tekeningen van Andreas Vanpoucke, Handzame.
- Streekkalender 1982 Koekelare, het Groene Hart van het Houtland, tekeningen van Andreas Vanpoucke; uitgave
Culturele Raad Koekelare.
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- Koekelare, het Groene Hart van het Houtland, 1998, gravures van Andreas Vanpoucke; uitgave VZW Sociaal
Fonds Koekelare.
- Kortemark in oude prentkaarten. Kalender 1984; uitgave Familia et Patria, Handzame.
- Groot Diksmuidse Streekkalender 1984 & 1990; tekeningen van Andreas Vanpoucke; uitgave Inter Filac vzw.
- Doos met verzameling van “De Druivelaar”.
- Muziekschool Moere (vanaf 1996 Muzikaal opleidingscentrum van de vzw Orpheonisten): 1986, 1987, 1988,
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
- Unic – SVK 1987; uitgave Drukkerij Devriendt Koekelare.
- Van rank tot drank 1990, uitgave ASLK (thema wijn).
- Drukkerij Devriendt Koekelare, 2006.
- Het Meunyckenhof 2007; uitgave Coclariensia.
- Koekelare, 100 genummerde exemplaren bij de opening van de nieuwe Gemeentelijke Bibliotheek (exemplaar
nr. 58), getekend door Steven.
- Spaenhiers Koekelare 1955-2005. Koekelare 50 jaar geleden; redactie J. Heus & B. Lootens.
- Kalender 1974: drukkerijen C. Govaerts, Deurne-Antwerpen – abdijen en begijnhoven.
- Kalender 1977: BB – dorpen voor mensen.
- Kalender 1979: Krediet aan de Nijverheid – Bomen.
- Kalender 1981: BGJG – gezegden voor gezinnen.
- Kalender 1981: Publitor – kastelen.
- Kalender 1984: BB – van graan tot brood.
- Kalender 1984: Postkalender – musea.
- Kalender 1984: Toyota, garage Vandaele Ichtegem – inheemse dieren.
- Kalender 1986: Kantoor Vanbavinckhove Koekelare – landschappen van België.
- Kalender 1987: BB – bloemen en planten.
- Kalender 1988: geen uitgever – abdijen en begijnhoven.
- Kalender 1988: BB – elke dag weer anders.
- Kalender 1989: BB – mensen in onze Beweging.
- Kalender 1990: BB – 100 jaar Belgische Boerenbond – het boerenleven.
- Kalender 1996: BGJB – familiefoto’s van gezinnen.
- Kalender geen jaartal: Crédit Agricole – oude ambachten.
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