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Vele leden schijnen de weg naar het Groeningeheem niet
te kunnen vinden. Allerlei moeilijkheden in verband met
het verwittigen hebben wellicht enkele leden de indruk
gegeven dat de V.V.F. in Kortrijk aan het doodbloeden was.
Zo waren er enkele hoogst interessante vergaderingen met ....
opvallend weinig volk. We proberen daarom één en ander
te verhelpen.
We keren !Ën!g_!:~~E_~~!_R!j~~!:fh!~f (althans voorlopig).
We zullen dus weer vergaaeren in de voor ons wel meest
vertrouwde omgeving, tussen klappers en inventarissen,
boeken en fiches. Onze vergaderingen gaan steeds op een
zelfde dag door en wel !Ë~ËrË_~ËE~Ë_~!~~~g_Y~_~Ë_~~~~
(tenzij in een uitzonderlijK geval, maar dan wordt U tij
dig verwittigd), steeds 9~_~Q_~~E (einde 22 uur). Wij moe
ten echter de kosten voor het verwittigen zoveel moge
lijk trachten te drukken. De verwittigingen zullen daarom
driemaandelijks worden opgesteld. Mogen we erop aandrin
gen dat U bij het ontvangen van onze afdelingsberichten
de data dadelijk in Uw agenda noteert. En als U al eens
de verwittiging verloren hebt kijk dan maar gerust op de
kalender wanneer de derde dinsdag van de maand valt.
Het is in ons aller voordeel wanneer er op de vergaderin
gen van de V.V.F. veel volk aanwezig is. We mogen de in
druk niet verwekken dat de genealogen een lange winter
slaap begoru1en zijn. Alleen door de sterkte van ons ge
tal kunnen we iets bekomen. Een actief lid is een pro
pagandist voor de V.V.F. en zijn afdeling. We vormen
~~Ë~ de afdeling en niet een paar voortrekkers.
IEDERE DERDE DINSDAG OM 20 uur IN HET RIJKSARCHIEF
EEN STERKE AFDELING V.V.F. KORTRIJK IS TEN BATE VAN DE
FAMILIEVORSER.
ARCHIEFDAGEN .
19 april 14-17 uur Rijksarchief G. Gezellestraat .
17 mei
"
""
11
Zoals steeds komt de Heer Michiel MISPElDN op deze ar
chiefdagen beginnende zoekers en meer ervaren zoekers
die ergens op een dood punt raakten een handje toeste
ken. "laak gebruik van deze diensten!
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ONZE KALENDER

IEDERE DEPDE DIi'-lSDAG VAN DE i'vIAt\!\JD!

18 maart 1975-20 uur RIJKSARCHIEF, Guido Gezellestraat
KORTRIJK.
De Heer Marc
L U Y C K X: Het Opstellen en uitge
ven van een familiegeschiedenis.
15 april 1875-20 uur RIJKSARCHIEF, Guido Gezellestraat
KORTRIJK.
De Heer Michiel
MIS PEL 0 N: Voordracht en
bemiddeling.
(De bemiddelingsfiches uit het centrum in Antwerpen
zullen er kunnen geraadpleegd worden).
20 mei 1975-20 uur RIJKSARCHIEF, Guido Gezellestraat,
KORTRIJK.
Voordracht. (meer nieuws in Vlaamse Stam).

- Op 18 maart komt dus één van onze eigen actieve leden
aan het woord. De Heer Marc Luyckx is niet van zijn eers
te proefstuk. De 'Familie D'Hondt' is de tweede familie
geschiedenis die hij liet verschijnen. Eerder reeds gaf
hij een geschiedenis van de 'Familie Luvckx' uit. Hij is
dus zeker de aange\~ezen persoon om ons iets meer te ver
tellen over het ineens teken van zo een familiegeschiede
nis. Wat komt er niet allemaal bij zo een uitgave kijken!
Het zal die avond niet aan vragen ontbreken. Iedereen is
natuurlijk hartelijk welkom.
- Op 15 april komt de Heer Michiel Mispelon voor ons
spreken. Ook de fiches van de dienst Bemiddeling zullen
er geraadpleegd kunnen worden. Dit hehoeft natuurlijk
geen nadere aanbeveling. Breng ook vrienden en kennissen
mee die belangstelling hebben voor familieopzoekingen.
- Voor de maand mei staat een voordracht op het programma.
Meer nieuws daarover volgt nog. Reserveer in ieder geval
de datum.
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BRON"\"EN VOOR EOrTE FAMILIEGESOUEDENIS (1).

We hopen telkens een of andere bron te leren ken
nen. Het betreft hier natuurlijk bijna uitsluitend bron
nen die aanwezig zijn op het rijksarchief in Kortrijk.
We hebben hier mee geen systematisch onderzoek voor ogen,
alleen noteren \\'e wanneer we iets interessants tijdens
onze opzoekingen ontmoeten, een pittig detail, een anek
dote of mer~vaardigheid die een familiegeschiedenis zou
kunnen kruiden.
Een \veinig geraadpleegde bron in ons archief zijn
de registers van het gerecht. We komen er later zeker nog
op terug. Ik wil het hier nu speciaal hebben over één van
de vele registers, referentie: Q!.§!~!~J~~g~~!~!~J~~!~91!,
nr. 902. Het betreft een ~~!~~gQg~f over de periode 1531
;.:.
rij) ~ taan Î
vOImissen van personen die uit de
stad en de kasseIrij Kortrijk werden verhannen. Van iede
re persoon worden de namen, in veel gevallen ook de bij
namen, de woonplaats en de aard van de misdaad opgegeven.
Er zijn heel \\'at personen bij natuurlijk die van elders
kwamen. Toch is het niet uitgesloten dat we precies in
deze registers het zwarte schaap van de familie ontmoeten
en zo iets is natuurlijk als peper en zout voor een fami
liegeschiedenis. Ter illustratie halen we enkele akten
aan:
3,)0 tfen zeyt WAter stede ende castelY'ie van Curtrycke

ttenaer'e al(ia)s SmaUevente vander prochie
0 fte hoe hij anders ghenaempt es zesse
jae(rc)n op de Roede omme dat hy hem vervordert heeft bin
nen C~Ol"ten tiJde Î7C1I'!..Jaerts (= heI"...Jaarts, korte tijd gele
)
;oe persormen te ontl"eden ende dieftelic te pellen
h~<e)" I ( ;:eder) ghe l t ende goet tuJe lcke zyn zaken van quaden
exe"1p
we'j>dich van grooter pugnicie te I'Umen stede ende
scependom binnen zon(n)eschine ende de castelY'ie binnen
del'den daghe. F( aic} t 26e in marte 1531 voOr paesschen
(= 26-3-1532 n.s.)
l)art

fO 3vo Men zeit uut stede ende castelrie van Curtrycke
Jan Forte Rue ende Jacqueline de Carluy tuJyf van Mahieu
Dousset ofte hoe zy anders ghenaempt zyn thien jaeren
lang op een let Omme dat zyl(ieden) co(n)traY'ie ghehuwet
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zynde heml(ieden} vervordert hebben met ele ander te
ven in overspele ende adulterie welek zyn zaken van qua
den exemple ende werdich van grooter puniaien te rumene
stede ende scependomme binnen zon(n}eseine ende de caste
rie binnen derdendaghe
ft 21 in sporcle 1531 (= 21.2.1532 n.s,) pr(ese}nt Bou
ckaert baiU(iu} J ToUenaere proost~ Meulenare~ Ryekere J
scepenen.

fO 24 Den 18e in juillet 1560 was by seepenen vande stede
van Curtr(icke} Joos Cabillau ghebortigh van Ypre in huer
l(ieder} secrete camere gheco(n}sinert binnen de stede en
de castelrie van Ypre den termyn van drie jaeren met in
terdictie van daer uute niet te ghane dan by eonsente Van
haerl(ieder} wedt aldaer op ghestel(ick} ofte andere ar
bitraire correctie ter cause dat hy ghehuwet zynde tYpre
ende hebbende aldaer zyn huusvrauwe heeft de zelve lange
tydt verlaten ende gheabandonneert loopen (de) van deen
stede in dandere zonder werehen hebben{de) zyn ghezonden
leden actim alsvooren (19.6.1562)
Johan Roelstraete.

Xe NATIONAAL KONGRES V.V.F.
Het TWEEDE LUSTRlMKONGRES van de V. V. F. gaat door in
Hasselt op zaterdag 12 en zondag 13 april 1975.
We zorgen ervoor dat Kortrijk aanwezig is in het verre
Limburg.

Nog te verkrijgen bij de secretaris:
W. BONCQUET, Archief van de registratie- en hypotheekkan
toren, Lijst van de gemeenten, V.V.F. afdeling Kor
trij k, 1975, 20 frs.
(zeer aanbevolen
beperkte voorraad)
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AA\fBEVOLEN PUBLICAT lES:
G.

JA~SSEN,

Armorial de Dunkerque, Familia et Patria,
Handzame, 1974 (500 Frs) (350 familiewapens met te
kening, beschrijving en historische en genealogische
nota's.

Vlaams Kwartierstatenboek 11,
V.V.F., Antwerpen, 1975.
Marc LUYCKX, De geschiedenis van de familie d 'Handt
1398-1974, Oekene, 1974.
Dit prachtig werk van ons lid kunt ti verkrijgen
door Storting van 450 Frs op PR 920.210 van
Marc Luyckx, Iepersestraat 3, 8811 Oekene.

IN MEMJRIAM:
Op 27 februari 1975 overleed te Roeselare, de Heer
Hyppoliet-Cyriel MISPELON, vader van de Heer Hichiel
\1ispelon, directeur van het Centnnn voor Familiege
schiedenis.
"Poli" zal in ons hart blijven als de ongektmstelde
levensgenieter, een goed man en Vlaming uit één stuk.
We bieden, namens onze afdeling, onze blijken van
innige deelneming aan.
J. R.
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Belangrijke ~dedeling.
Sedert 1 mei is het secretariaat van onze afdeling van Kor
trijk naar Heule verhuisd.
Noteer in ieder geval de adreswijziging:
Kransvijver, 41
8710

I-lElfLE

Tel. 056/ 21 87 11

(nummer ongewijzigd)

-------------------------------------------------------------ONZE KALENTIER

17 juni 1975-20 uur

RlJKSARCHIEF, Guido Gezellestraat,

KORTRIJK.

VOORDRACHf: De Heren DUCATTEEUW en DEBROUWERE
komen spreken over:
"De St.-Pietersheerlijkheid op Desselgem, Beveren
Leie, Waregem en Deerlijk",
Ieder familievorser die aan werkelijke familiegeschiedenis
wil doen zal eenmaal in het Ancien Régime gekomen
met zijn voorouderonderzoek zijn aandacht ook op andere
bronnen dan parochieregisters moeten gaan toespitsen.
Onze voorouders hebben zeker heel wat sporen nagelaten in
de archieven van de heerlij kheid waarop ze woonden. Daarom
is het voor ons vorsers zeker interessant eens zo een
vroegere heerlijkheid nader te gaan bekijken. We rekenen
dan ook op een meer dan gewone belangstelling voor dit on
derwerp. Iedereen is er hartelijk welkom.
Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus is er geen
vergadering.
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In Memoriam.
Op 20 mei 1975 overleed te Bavikhove de Heer Maurice

MAERrENS, echtgenoot van Mevrouw Maria Verkinderen, aktief
lid van onze V.V.F.-afdeling.
Namens onze afdeling bieden we Mevrouw en haar familie onze
blijken van innige deelneming aan.

BRONNEN VOOR EOITE FAMILIEGESCHIEDENIS (2)
Uit de Rekening van Joos De Cat aangaande de Heerlijkheid
OOSTHOVE te WERVIK. (1 Okt. 1551 - 1 okt. 1552).
"Bet(aelt) GiUis Damas officier arimineel vande stede
van Ypere van ghepynt thebben voLgende vonnesse van de
man(n)en een(en) GLaude Penijn mits drie daahueren gaens
ende keerens aLst 't bLijat by quitt(ancie)
VII ponden X saheU. par.
Den eersten daah van Deaember xvPLII zoe was onder de
HeerLiaheyt vanden Oosthove ghejustiaiert met den zweerde
eene(n) GLaude Penijn ter aause van äiversahe forahen
en(de) dieften by hem gheaom(m)ittert en(de) hadden den
offiaier arimineeL voor de Justicie mits stelLen up
trat XV ponden par. en(de) voor drie daahhueren III ponden
X saheLl. aompt aLst 't bLijat by quitt(ancie)
XIX ponden X saheU. par.
Bet(aeLt) voor t rat met de stake stiabanden en(de) pen
nina naghels tzamen
XIIII saheLL. par.
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Bet(aeZt) deen) biechvader die heem) biechte na(er)
coustume
L scheu". par.
Bet(aeZt) Piet(er) Vand(en) fZaspoeZe vand(en) zeZven
Glaude ghegouverneert thebben en(de) b~aert xiii daghen
te iii sch. vi den. sdaechs
XLV scheU. VI den. par.
Bet(aeZt) voor een pont Kersen aZsmen denzelven GZaude
pijnde
III scheZZ. par.
Bet(aeZt) voor de costen vand(en) maeZtijt vande ma(n)nen
nv:ts drie stoopen wijns en(de) tverteer tzamen
VII ponden XVIII scheZZ. par.

Dr. Gabriël VUYLSTEKE

------------------------------------------------------------

BRONNEN VOOR EarrE FAMILIEGESCHIEDENIS (3)

Register gerecht OSA, voorlopig nr. 2011
Naast de gewone gerechtszaken (dagingen) bevat dit regis
ter een aantal zaken die we eerder in een register van
de weeskamer zouden verwachten a nl. het meerderjarig ver
klaren van wezen zo lezen we f 46:
Hier naer voZghen de personen die uten vroede van
vader ende moeder ghedaen zijn ende verghift met
goude ende usaigen vander stede zindt Sente Baefs
messe 1423
- Eerst zo dede Pieter Vanden huwe ute zinen vroe

-------~-----~~~~---~~~~~----
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de Tryskin Vandenhuwen
Tryskin Vandenhuwen zynne dochtre ende verghifteze
met goude ende met zeLvere naer costume ende usaige
vander stede den 25e dach in oct. 1423
- 10-11-1423 Jan Vandermersch in Moleribeke dede ute
zinen vroede GiLlis zinen zone
- 11-11-1423 Grielkin Vandermersch fs Jans
- 6-12-1423 Comelis de Haec dede ute zinen vroede
Gheenin Haec zine zone
- 26-7-1424

Jan Willay(s) dede ute zinen vroede Boudin WilLays
zine zone
- 16-12-1424

Robert Fremault ende Marie Vanden brillette zyn
~etteLijk ~uf deden uten vroede Zegher~ Rugger~ Griel
kin, FreauLts haren kindre ...
- 29-6-1426

GiUis Vander coutre ende Maye Vanden vlaUe zyn
deden ute haren vroede Pa:uwelyne, Maykine ende Hannekt
haerl. kindre

Aanwinsten, nr 5148
Rekeningen van het Beste Kateel Arnrnanie en roede van
Tielt
In deze rekeningen vinden we een lijst van namen van
Tieltenaarsen inwoners van de roede van Tielt die bij
hun overlijden het Beste Kateel dienden te betalen.
Dit was het beste stuk uit de erfenis b.v. een paard.
We noteerden er volgende namen, die gewoonlijk voor
komen na de vennelding "recu pour .. escheu par la
trespas de •.• " :
la femme de Pieter de Brune
de j ean SJX>Onnan
de Joannes de Becument
de la femme de Jean de Keysere
Janneken Hubens
,la femme de Joosken Coolaerts
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Woulter de Buek
Pauwels d'Hane
Kaerle Meere
Steven Van der Kinder
Pieter Vande Waetermeulen
femme de Olivier Van hoebroeek
femme de Steven Vander Banek
fille de Gillis Tavernier
de Loys de Vedelaere
de la vefve de Pr Van Watermeule
la femme de Jean Van der oustrate
femme dIAmant de Vooght
vefve de Willem Vander Vliet
de Rogier Vander Wuelge
la vefve de Heyndriek Strael
Adriaen de Bloek
la vefve de Steven Vander Ryne
de Loys de Vedelaere
de Pieter de Heekere
de Jean Belleman
de Aelken de Vos
de pasquier Cuvelier
de Pierre de Vooght
de Pasquier Cuvelier
de Gillis Andries
de Lisebette Lievens
de Michiel Vanden Bussehe
de Woultre Payes
de Daniel van Hukes
de Wilbot de Sehute
de Hanneken Vander Mersch
de Pieter de Vrient
de Pieter de Witte
des enfans de Pieter de Witte
de la femme RoeI Crop
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de Jean Vander Wildemeersch
de Simon Coolbrandt
de Loys Bogaert
de la femme de Lambrecht Hellebuck
de la femme de Daniel Traen
de Loys Vander Hecke
de Hans Frey
de Philips Roede
de Jean Van Renterghem
de her Woulter Aarsele
van Saymoortele pbre
de la femme de Jean Pannayne
Wontergem
de la femme de Jacob Hebbens
de Joos Bnmeel
de Gheeraerd Menegheer
de la femme de Jean Bruneel
de Tanneken Bruneel
Markegem
de Pieter Maesseel
de Margri te Vander Steene
de Pieter Dammeken
de Lieven de Meyere Desselgem
de Jean Malkin Wielsbeke
de Jean Ganare
St Baefsvijve de Will Aelgoet
Peteghem de Laurens Praet
Maedtelen de Zion Morant
de Jossine Annaerts
de Janneken Van Wonterghem

Johan Roelstraete.
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ONZE KALENDER.

- 16 SEPTIMBER 1975

20 uur.

Rijksarchief, Guido Gezellestraat, te Kortrijk.
Michiel MISPElDN komt nogmaals met de steekkaarten
van het centrum. We veIWachten zoals steeds heel wat
mensen die van

deze "Bemiddeling" gebruik wensen

te maken.
Ook andere moeilijkheden 1 problemen, enz. ktnmen voor
gelegd worden.

- 21 OKTOBER 1975

20 uur.

Rijksarchief, Guido Gezellestraat, te Kortrijk.
Dr. N. MADDENS komt er spreken over ''DE A.Ilv1INISTRA
TIEVE INDELING VN'J HEf GRAAFsrnAP VLAANDEREN VN'J DE
16e TOT DE Î Be EEUW".

Iedere opzoeker hetzij hij nu lokaal historicus of
familiezoeker is

~,or ~-

in aanraking

:Ie _..lîstellingen van het ancien ré

100':

bij zijn opzoekingen zeker
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gime. We moetÉm dus zeker nie t aandringen om het
belang van deze voordracht te onderlijnen. We verwach-
ten zeer veel volk voor deze belangrijke voordracht.
Iedereen is uiteraard hartelijk welkom!

- 11 NJVEMBER
ROESELARE, Rodenbachpark

GENEALOGISCHE INSTUIF!
Zoals verleden jaar gaat ook dit jaar een gouwdag
door te

Roesela~e.

Voordeze "ruilbeurs" moeten we geen propaganda maken.
Het lokaal kon wel eens Le klein worden.
Meer nieuws in Vlaamse Stam.
Er is, gezien deze gouwdag, geen andere vergadering
voorzien in de maand november.

- 16 DECEMBER 1975

ZO '..lilr

Rijksarchief: Guide Gezellestraat, te Kortrijk.

WERKVERGADERING; Klappers maken,
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Op de laatste vergadering van dit jaar - een

werkvergadering - zal o.a. gesproken worden over
het klapperen van de wees registers • Mevrouw MAERTENS
VERKINDEREN is hier bezig met pionierswerk te ver
richten. U hoort er op deze vergadering wel meer
over!

AROUEFDAGEN •

Data:

20 september

namiddag

15 november

namiddag

20 december

namiddag

We hebben de indruk dat maar weinig leden van dit
uitstekend hulpmiddel gebruik maken.
Misschien hebben de leden in het Kortrijkse geen moei
lijkheden, geen problemen bij hun opzoekingen.
De Heer Michiel HISPELON staat er steeds tot uw

dienst om U te helpul. Maak van deze service die de
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V.V.F. U biedt gebruik.
Uw

opzoekingen en het archiefbezoek kunnen er alleen

bij winnen.

- ZONDAG 21 SEPrEMBER 1975

WAREGEM, KULTUREEL CENTRUM
FRANSVLAAMSE KlJLTIJURDAG.

Sektte: FAMITLIEKUNDE.
Waregem is niet ver.
Onze aanwezigheid, onze interesse kan ook hier een
stimulans zijn.

En U ontmoet er weer eens vrienden-familiezoekers.
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BRONNEN VOOR EarrE FAMILIEGEsaIIEDENIS (4)

Aanvulling: In het vorige nummer publiceerden we een
lijst van mensen die het beste Kateel betaalden in de
Roede van Tielt.
Het jaartal van deze rekening werd vergeten: 1541.

Misschien doe ik iemand plezier met volgende losse
notities.

In/RAK, Scab 11, nr. 419, Moen, weesk. 1758-96,
143 n° 52.

Staat van Goed van Isabelle Ramant fa Pr overleden
huysvr. van Judocus de fraye, olieslager tot Moen
In RAK, Scab 11, nr 527, Halle, fO 42 00.
Staat van goed . Anthone Schaek fs Matthijs
+

Zwevegem 3.8.1778

X Marie Catherine f... adou, 4 kinderen.
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Scab I, Harelbèke, 1789 nr 36.
Catherine Joseph Braeije

X Lauwereins franciscus Papegaeij.

OSA, voorl. nr 864,
Leenhof van Harelbeke, (1584), fO 46

voo

In Zwevegem en Vichte houdt Goossaert Vander Caempt
fs Jans een leen genaamd ter Steenbrugghe.
Hij erft dit by het. overlijden van Mr Jooris Vander
caempt pbr.
Ligt hier het verband voor deze familie tussen Kortrijk
en Vichte?

Aanw. 2872, fO 116 (Ooigem)

Staat van goed Jacobus SABBE fs Daniel, + Ooigem
2-1-1756~

X Marie Magdalena De Craene fa Aàriaen

Kinderen: 1. Joannes,
Vanden bussche

'11 j.; 2. l\1ary

Joanne X Frar.s
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Aanw. 2872 fO 100 VO (Ooigem)
Staat van goed van Adriane de Sonneville fa Pieter,
+ Ingelmunster, dec. 17S7

X Joseph de Conynck
Scab I, vr. 39 (Hulste 1680-1704) fO 300 Gillis Veys bail
liu, Jaecques Viaene burgem.
fO 10 VO erfenis ten voordele van Syrnoen Wolfcarius koster
van Hulste fs Laureyns; fO 81 erfenis ten voordele van
Jossynne Veys fs Ghyselbrecht; fO 14 Staat van Goed Janne
ken Coucke fa Guilliaeme, + Hulste mei 1682, X Jaecques
MJNfENS fs Carels
OSA, nr. SSl

Ooigem, vierschaar 1616-1623, fO 60 VO
Aernout Verbrugghe fs Jans uit Wielsbeke wordt er veroor
deeld omdat hij met zijn dienstmeid Susanna Smet een kind
had.

fO 93 erfeniszaak betr. Pieter en Joos Sabbe fij Willem
(30-8-1622).
J .R.
Noteer bij je opzJekingen steeds interessante zaken. Je
kan ze steeds kwi it in ons V.V.F.-krantje.

