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Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel – leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be
Facebook: https://www.facebook.com/groups/253211331521749/?fref=ts

Documentatiecentrum Roeselare:

BINNENKORT KRIJGEN WE EEN
NIEUW ONDERKOMEN VOOR ONS
DOCUMENTATIECENTRUM IN
OEKENE. Het is dus mogelijk dat de
opgegeven dagen voor gelegenheid tot
opzoekingen afwijkt. Volg ons dus ook
op onze website.

Openingstijden:
(anders in juli en augustus)
- 1ste zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur;
- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;
- 2de dinsdag v.d. maand van 13.30 tot 17
uur;
- 3de maandag v.d. maand van 17.30 u tot
21 uur.

Er is gelegenheid tot opzoekingen op:

- Zondag 07.10 o.l.v. Rudy Popelier (9-
12 uur)

- Dinsdag 09.10 o.l.v. Marc Vanden-
berghe (13.30 tot 17 uur)

- Zaterdag 13.10 o.l.v. Johan Bogaert
(13.30 tot 17 uur)

- Maandag 15.10 o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

- Zondag 04.11 o.l.v. Rudy Popelier (9-
12 uur)

- Zaterdag 10.11 o.l.v. Johan Bogaert
(13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 13.11 o.l.v. Marc Vanden-
berghe (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 19.11 o.l.v. Bernard Fillieux
(17.30 tot 21 uur)

ZATERDAG 24 NOVEMBER:
West-Vlaamse Ontmoetingsdag (zie
afzonderlijke aankondiging)

Voorzitter: Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post: wilfried.devoldere@skynet.be

Secretaris-penningmeester: Brigitte
Willaert, Mandellaan 415, 8800 Roeselare
E-post: mbrigitte.willaert@telenet.be

Contactpersoon Kortrijk: (ondervoorz.)
Johan Roelstraete, Kransvijver 41, 8501
Heule (tel. 056 32 42 34)
E-post: johan.roelstraete@telenet.be

Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5,
8800 Roeselare.
De voordrachten vinden plaats:
in Roeselare in een zaal van CC De Spil
tenzij anders vermeld
in Kortrijk:
’t Kasteel, Heulseskasteelstraat 1, Heule
(tenzij anders vermeld in de
aankondiging).



- Zondag 02.12 o.l.v. Rudy Popelier (9-
12 uur)

- Zaterdag 08.12 o.l.v. Johan Bogaert
(13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 11.12 o.l.v. Marc Vanden-
berghe (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 17.12 o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

VOORDRACHTEN

Dinsdag 23 oktober 2017 om 19.30 uur:
voordracht door onze ondervoorzitter
Johan Roelstraete: Waar woonden mijn

voorouders (Roelstraete – Van der
Houstraete)? Van Heule in de 21ste eeuw
naar Deerlijk-Vichte in de 14de eeuw. De
voordracht heeft plaats in Heulekasteel,
zaal Berk en Wilg.

Ons jaarlijks bezoek heeft dit jaar plaats
op donderdag 6 december. We bezoeken
deze maal het stadsarchief Diksmuide.
Verzamelen ter plaatse (Grote Markt 6,
Diksmuide) om 13.50 uur, we starten het
bezoek om 14 uur stipt. Graag inschrijven
bij de secretaris Brigitte Willaert zodat het
aantal deelnemers gekend is.

Wij verhuizen naar het vroegere gemeentehuis van Oekene

Waarschijnlijk zullen we tijdens de verhuis een periode gesloten zijn.
Bekijk dus onze website voor de allerlaatste informatie.



Familiekunde Vlaanderen
Provincie West-Vlaanderen vzw

46ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag

Roeselare - zaterdag 24 november 2018

De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde -
provinciale afdeling West-Vlaanderen - heeft dit jaar plaats op zaterdag 24 november
2018 in de VMS (Vrije Middelbare School), Arme Klarenstraat 40 8800 Roeselare.

9.30 tot 12u30 uur : BOEKENBEURS

Er is een ruime keuze aan de talrijke stands: genealogische werken, formulieren,
genealogische computersoftware, e.d.
Tevens is er gelegenheid tot contact met andere vorsers. De aanwezigen kunnen
eveneens gegevens uitwisselen.

12u45 uur : MIDDAGMAAL

Het middagmaal heeft dit jaar opnieuw plaats in restaurant SUURPLAS,
Polenplein 7 te Roeselare. Er is parking op het Polenplein zelf. (betalend)
We reserveerden 30 plaatsen, tijdig inschrijven bij provinciale de secretaris is dus de
boodschap (N. Boussemaere, Bloemendale 6, 8904 Boezinge. Tel. 057 42 29 85 of via e-
post: noel.boussemaere@skynet.be ). Kostprijs: 26 euro per persoon, inbegrepen
tomatensoep, hoofdgerecht en één koffie. Iedereen kiest zelf aperitief of drank.
Wil wel je keuze qua hoofdgerecht vooraf kenbaar maken, samen met je inschrijving
tegen ten laatste 15 november (betaling kan de dag zelf tot ten laatste 11 uur). Je kunt
kiezen uit volgende hoofdgerechten: 1/ coq au vin, 2/ kalkoenfilet, 3/ garnaalkroketten,
4/ zeebarbeel, 5/ scampi met tuinkruiden en Ricard (specialiteit), Wil voldoende
euromunten of kleine eurobiljetten meebrengen voor betaling van de drank De prijs is
ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Opgelet: op zaterdag is het betalend parkeren in de Arme Klarenstraat. In de Blekerij-
straat kan 2 uur geparkeerd worden (blauwe zone)..



Landboek van de Spijker van Kortrijk te Gullegem

Dirk Seynaeve
Rijksarchief Kortrijk microfilm 1114671;

terrier ofte ligghere van de Spijker van Kortrijk
datum circa 1644
Gheuleghem
(1.) mechelyne carre fi.a jan w.e van willem van moortele wonende in gheuleghem den
t'overlijden van selven(?) haren man die het vercreghen hadde bij successie van matthijs van
moortele zynen vadere te vooren de kinderen alart bernart over p.r bernart up eene behuusde
hofstede ende lant ligghende in voorn. prochie groot ontrent vijf bunder al neffens elcander
palende zuyt joos de ryckere, ende mahieu samyn oost den s... samyn, noort de landen vanden
goede van t' clooster van wevelghem ende west den heere van prouille(?) ghelt in gheghele
fol.336. -IIIJ.r.IJ.p. ...
(2.) lucas de roulers fs jaques wonende inde prochie van gheuleghem. in deele bij successie
van syne vader ende .. by vutgrootynghe van zyne medehoirs over de vyf delen van zessen
mitsg.s ...... de roulers oock fs jaques en bij gh.. successie over het zeste(?) part hunne voorn.
vader toecommend van lucas gheldolf die het vercreghen hadde ca.a uxoris beelken van
hamme fi.a p.r ende en van jan vande.. ..eke over p.r de waele up IC c labeur lant in een stuck
van EIIIJ c danof de resterende vyf hondert eertyts toebehoort heeft jan ael... (goet of yet)
palende oost jacques de la f... zuyt de me... jan planckart noort hun ander lant ende west
symoen bernart ghelt in ... fol.
-IJ.r.I.b.I.p. ...
(3.) symoen nuijtens thuwel. hebbende de w.e anth.s hoenraet, ende de hoirs bertram van
corselis te vooren jan aelyet in ... fol. 337. ghelt V . b . die ghesmaldeert syn als volgt in twee
items
(3a.) guillame vanden driessche fs pieters thuuwel. hebbend tanneken van corsellis, ende
olivier stevelynck fs jans ca.a uxoris syntgen van corsellis dochters van bertram beede inde
prochie van gheuleghem bij successie vanden selven bertram hunnen huusvrauwens vader, te
vooren jan alyet ende ... item ende smaldeelijn. ... ende in ... fol.337. up
IIJ c. labeurlant inde selve prochie in een stuck van EJ c palende van oosten den busch ende
(zijschrift:) jacques de la f... mersch jan planckart d'oude west den kerckweg ende noort
barbara van corsellis ghelt -IIJ.b.
(3b.) jan planckart fs pr.s wonend binnen den stede van cortryck by coope van symoen
nuijtens die het vercreghen hadde ca.a uxoris barbara alyet fi.a jan te vooren den selve jan
alyet ende vutten selve item ende smaldeelynghe hier boven ende in ... fol.337. up .IJ.c.
mersch gheleghen inde prochie van gheuleghem palende van zuyden ende oosten de dreve
ende landen jaques de la frise westen zeker stratken ende noorden olivier stevelynck @
guilla.e van driessche ghelt -IJ.b.
(4.) den disch vande kercke ende prochie van gheuleghem up VIIJ.c busch inde selve prochie
palende van oosten ende noorden den gront vanden grave van mosschroen west den busch van
t'clooster van wevelghem ghenaempt de strepe ende phle vervaecque zuyt de rousselaer strate
item noch VIJ.c busch abouterende noort den busch van t'clooster van wevelghem ghenaemt
den stock, oost t'quade meene stratken zuyt west de landen frans viaene ca.a uxoris willemyne
noppe fi.a jan zuyt t'mussche(?) bundere toebehoorende jan vermandele by deele van jan de
blauwe van .heule ghelt in ... fol.337. ... -I.r.LIJ.p....
(5.) michiel loridaen te vooren de w.e willem vermoortele met huer kinderen in ... fol. 338. ...
is ghesmaldeelt als volcht in twee items



(5a.) michiel loridaen fs eloij lantsman inde prochie van gheuleghem bij coope vande w.e
ende hoirs willem vande moortele ende vutten selve item ende smaldeelynghe in ... fol. 338.
up een behuusde hofstede lant ende mersch inde voors. prochie groot ontrent twee bunderen al
neffens elcanderen palend van noorden den landen van hubrecht hoet fs jans oost ende west
de landen van t'clooster van wevelghem ende zuyt zyn selfs lant item V.c labeurlant,
abouterende zuyt zynen anderen gront oost het busschelken p.r vanden bulcke in heule west
t'voorn. clooster lant van wevelghem ende noort catharyne van dale ghelt -IJ.r.IIJ.b.IIIJ.c ...
(5b.) jan valcke fs boudewyns wonend opden goede ghenaemt honschote inde prochie van
gheuleghem by coope van jan loridaen fs michiels ende vutten selve item ende smaldeelynge
... ende in ... fol.338. V.p.VIIJ.c labeurlant inde voorn. prochie palende van zuyden westen
ende noorden de landen michiel loridaen ende oost de landen van t'clooster van wevelghem
mitsgr. hubrecht hoet ghelt -IIJ.b.
(6.) dheer guillame heynsame fs . . . wonende binnen den stede van meenen ca.a uxoris
mayken de bunne fi.a andries bij successie van haren vader te vooren laur.s de bunne hare
grootheere over jan up eene behuisde hofstede met drie stucken saijlant gheleghen inde
prochie van gheuleghem groot LVJ.c palende van oosten frans parmentier westen joos van
steenkiste ende noort syn selfs lant, item noch twee stucken labeurlant groot EEIIIJ ... palende
noort dhoirs jan de clercq, oost frans parmentier west dheer jan de groote ende zuyt syn selfs
lant item h.c. labeurlant ligghende oost ende zuyt ande landen p.r ghesquire fs. heindricx west
m.r eloij de v... pastor van moorseele ende noort joos van steenkiste ghelt in e... fol.338.
-IE.r.IJ.b.
(7.) jo.e aldegonde de renoij w.e van dh.r jooris de hondt fs. m.r jooris wonend binnen den
landen van nevele met hare vier kinderen te weten jaques francois, george, jenne, ende
catharyne gheprocreert byden voors. hare overleden man over de vier deelen van vyfve ende
dh.r ende m.r ferdinande vander scheure licentiaet in beede de rechten residerende binnen der
stede van cortryck ca.a uxoris jo.e catharynne bonte fa jooris ende alsoo by successie van
haren vader te vooren m.r jooris haeren grootheere ende de voors. w.e ende hare kinderen
toecommend by deele m.r jaques de hondt te vooren den voorn. m.r jooris over meuwels de
bruwere up eene ... onbehuusde hofstede met wat mersch ende labeurlant groot EEVJ.c.EJ.r...
gheleghen inde prochie van gheuleghem in vyf stucken, al neffens elcanderen palende van
zuyden de landen van guillae baekelant ende t'lant van t'clooster van wevelghem west een
ander erfve noort ende oost de landen van dh.r abraham parmentier ghelt in ... fol.339. -
VIJ.r.IJ.p.VIIJ.p.
(8.) amplunis vlieghe fs jans te vooren jan van hee over meuwels de bruwere in ... fol.339. ...
ghelt VIJ.r.... die ghesmaldeelt syn als volcht in twee items.
(8a.) guillae bakelant fs andries lantsman inde prochie van gheuleghem by successie van jan
bakelant zynen broeder die het hadde by coope van ampl.s vlieghe te vooren jan van hee over
meuwels de bruwere ende vutte selve item ende smaldeelynghe in ... fol. 339. ...
V.p.EEJ.c.IIJ.roen onder hofstede ende labeurlant in twee pt.en neffens elcanderen inde voorn
prochie palende van oosten de landen van dheer abraham parmentier zuyt t'lant van t'clooster
van wevelghem west ende noort dhoirs m.r jooris de hondt ghelt -V.r.IIJ.b
(8b.) ollivier vlieghe fs ampl.s lantsman inde prochie van gheuleghem bij successie van synen
vader te vooren jan van hee over meuwels de brouwere, ende vutten selve item ende
smaldeelyn hierboven @ in ... fol. 339. verso V.p.V.c. labeurlant inde voorn. prochie palende
noort ende oost d'hoirs hubrecht verhulst zuyt an tlenstratken(?) west t'lant van t'clooster van
wevelghem ghelt -I.r.I.b...
(9.) joos bonte fs amant lantsman inde prochie van gheuleghem duer t'overlyden van loyse
buuse fi.a jan zyne eerste huusvr. te vooren w.e jan reynaert die het hadde by coope van
steven van elsllande te vooren maerten ende willem verbeke over meuwels de bruwere up
EIIJ.c.EIIIJ.roen labeurlant ghenaemt den hul ... en de bylevynghe up heeft gheleghen inde



voorn. prochie palende van westen dheer ferdinande vander scheure, zuyt west pieter berton
ende de beke zuyt ende oost de landen van t'clooster van wevelghem ghelt vutten item in ...
fol.340. -IIJ.r.IJ.b.IJ.p.EVJ.c.p.
(10.) jan van heule fs dheer joos coopman binnen den stede van cortryck by coope van steven
van elslande hem toeghecommen by ghelycken coope van p.r carlier fs (frans=doorstreept)
jans die het vercreghen hadde van maerten verbeke fs frans ende vutten selve item in ... fol.
340. V.p.IJ.c behuusde hofstede gheleghen inde prochie van gheuleghem palende zuyt
dhofstede van piere(?) de lobel ende west de beke, item up V.p.IIIJ.c. labeurlant abouterende
zuyt oost @ noort de voors. beke west zyn selfs lant @ ghelt -I.b.IIJ.p.VIIJ.p.
(11.) dh.r jan de groote fs laur.s wonend binnen de stede van cortryck bij successie van synen
vader ende jo.e magdaleene de ceyn... fi.a dh.r jan zyn moeder te vooren joos pollet @ joos de
ganck(?) upde naervolghende partien van landen gheleghen inde prochie van gheuleghem
ende wevelghem, ende eerst een stuck lants met wat mersch ligghende noort het volghende
stuck west abraham de parmentier, zuyt joos van steenkiste oost dhoirs guillae heynsame
groot EIJ.c.E.b... item noch noort daeran een stuck lants daer een voetwech duere passeert
palende oost t'land van mathys de clercq met consorten noort de kinderen jan raes ende west
zyn naervolghende lant groot EV.c.E.roen, item noch west daeran een drie houcte stuck lant
abouterende west ende noort jan van heule ende de kinderen p.r v... raes zuyt het
naervolghende groot IIIJ.c.EV... item zuyt ende west daeran een stuck lants ghenaemt den
brouckmersch palende zuyt de beke, noort den voorn. jan van heule ende west(<-doorstreept)
het naervolghende (doorstreept->) grootEIIIJ.c.VJ.roen item noch west daeran een stuck lants
ghenaemt de heije houdende zuyt ande voors. beke west de landen van hubrecht de hulst ende
de kinderen p.r van raes ende jan de deurwarder noort de landen van t'clooster van wevelghem
en wouter spys groot EEVJ.c.IJ.roen ghelt .. ... fol.340. verso tsamen 1114671 -
E.r.IJ.h.I.p.p.VJ.p....
(12.) (zijschrift:) m. isabeele coucke(?) ende gillis vander eecke ... fol.341. ghelt I.p...
(13.) (zijschrift:) m. michiel oenraet in ... fol.341. verso ghelt -VJ ...
(14.) piere de lobel fs guillebert wonende inde prochie van bavichove by coope van symon
cauwe(?) ende ander te vooren joos de mets fs alart ende rog.s marchellis V p IIJ hofstede
behuust gheleghen inde prochie van gheuleghem palende van zuijden de landen roelant
catteau west ende oost zijn selfs lant ende noort d'hofstede jan vanheule EEIJ.c labeurlant
abouterende oost ende jan van steenkiste west zyn selfs lant, en noort de voorn. hofstede jan
van heule, item IIJ.c labeurlant palende van westen syn voorgaend. EEIJ.c zuyt den voorn. jan
van steenkiste oost dhoirs guillame eynsame ende noort dh.r abraham parmentier, item V.b
labeurlant daer eene beke dure loopt wesen. den meesten deel in gheuleghem en de reste in
wevelghem palende van zuyt ende noorden syn ander twee stucken elck E.c groot danof het
eene licht onder dheerel. van gorcselis west t'clooster van wevelghem ende oost de voors.
hofstede jan van heule, item IIIJ.c labeurlant oock in gheuleghem abouterende van oosten
dheer abraham parmentier noort dheer jan de groote west den voorn. jan van heule ende zuyt
zyn selfs lant, item EIIIJ.c labeurlant gheleghen inde prochie van wevelghem palende zuyt
ende oost dhoirs roelant catteau west t'clooster van wevelghem noort syn selfs dreve, item E.c
labeurlant oock in wevelghem ligghende oost zyn bovenschr. hofstede zuyt zyn dreve, west
noort tlant van t'clooster van wevelghem ghelt in ... fol.342. -IIIJ.r.IIJ.p.EVJ.p
(15.) (zijschrift:) m. willem symon over jan hovijn(?) in ... fol. 342. verso ghelt ...
(16.) (zijschrift:) m. adolf van prouines(?) in ... fol.343. ghelt IJ.b.
(17.) de kercke vande prochie van gheuleghem up IJ.c labeurlant inde ... prochie palende van
oosten dhoirs willem samijn zuyt joos de ryckere als voocht van jaques ende phl.e du jardin
filij jans, noort de strate ende west dhoirs jooris de hondt in ... fol. 343.verso ghelt -IJ.b.IJ.p



(18.) pieter van severen ende olivier in ... fol. 344. ghelt IJ. ... I.b. p.IIIJ.p.VJ.... ende jan van
severen over olivier V.p.IIJ.c lants tho... ghenaemt in sy... fol.344.verso ghelt tsamen
IJ.r.I.h.IIJ.p.p.IIIJ.p.VJ... die ghesmaldeelt syn als volcht in t'westen
(18a.) peryne ollet fi.a jan w.e van bertram van corselis fs willem woonend inde prochie van
gheuleghem by coope met haren overleden man van jan de blauwe te vooren p.r ende jan van
severen ende vutten selve items ende smaldeelyn hierboven @ in ... fol.344. verso
V.p.VJ.c.EEIJ.roen labeurlant inde voors prochie ligghende van oosten ende noorden an haer
ander landen west de busch van t'clooster van wevelghem zuyt jaques quaetghebuer ende
oock noort zeker cleen stratken loopende vande rousselaerstrate ten dale waert item
IIJ.c.EEIJ.roen labeurlant over het voors. stratken palende west den voorn. clooster busch van
wevelghem oost ende noort haer eyghen erfve item J.c.EE.roen mersch streckende mette
westzyde jeghens den voornomden clooster busch, ende de mersch oock noort de selve
mersch van t'voorn. clooster ghelt -I.r.IIJ.h.p.IIIJ.p.
(18b.) jan vermandele fs willem wonend inde prochie van gheuleghem ca.a uxoris catharina
de blauwe fi.a jan ende alsoo bij successie van haren vader te vooren p.r ende jan van severen
ende vutte selve items ende smaldeelyn. hiervooren in ... fol.344. et verso V.p.VIIJ.c busch
gheleghen inde voorn. prochie palende van oosten den busch van t'clooster van wevelghem,
zuyt den busch frans buuse west jan noppe ende noort den busch van disch van gheuleghem
ghelt -IJ.b.IIJ.p....
(19.) (zijschrift:) m. isabelle vande wyncle over p.r du pont w.e jan vander haghe in ... fol.345.
ghelt I.h.
(20.) catharije dael fi.a noel wonende inden prochie van wevelghem bij successie van haren
vadere die het vercreghen hadde by coope van rogier van lokeren ende hij ca.a uxoris
wouteryne van haverbeke fi.a joos zone van willem fs willem, over joos storme up IC....
labeurlant inde voorn. prochie palende van noorden het busschelken p.r van bulcke, oost
t'lant(?) van t'clooster van wevelghem zuyt de w.e bertram van corselles ende west michiel
loridaen ende ghyselen gheijsen ghelt in ... fol.345.verso -IIJ.b.p.IJ.p
(21). pieter moenens fs gillis lantsman wonende inde prochie van gheuleghem bij versterfte
van zijnen vader te vooren de w.e jan de vos up IJ.c bosch inde voorn. prochie palende zuyt
ende oost abraham parmentier west ende noort phle. vervaecque ende ghelt in ... fol.346. -
IIJ.p.p.IIIJ.p (wordt vervolgd)

Oproep. Heb jij soms een interessant gegeven voor ’t Stamboompje. Zaken die minder in een
landelijk tijdschrift als Vlaamse Stam thuis horen maar toch een waarde hebben ten behoeve
van de (plaatselijke) vorsers. Mail dit naar: wilfried.devoldere@skynet.be.

Inhoud van dit nummer:
Activiteitenkalender en nieuws Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie ---
Landboek van de Spijker van Kortrijk te Gullegem (Dirk Seynaeve)

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?
Je stort gewoon het lidgeld (37 euro als gewoon lid, 54 euro als steunend lid, 84 euro
minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van FV Antwerpen-Merksem.
(IBAN BE58 4141 1712 2179 BIC KREDBEBB) - Ieder lid ontvangt driemaandelijks het
tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan
goedkopere tarieren verkrijgen.


