
De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Westkust vzw 
stelt na 6 jaar opzoekingen de publicatie voor van: 
 

’T ZIT IN DE FAMILIE… 
 

De voorouders van 330 burgemeesters 
van 28 voormalige gemeenten 
in het arrondissement Veurne 

1830‐2010 

 
 
Naar aanleiding van het erfgoedweekend in 2004 en de tentoonstelling over de burgemeesters 
van de streek in de kapel Ster der Zee in Koksijde ontstond het idee om de onderlinge 
verwantschap tussen de burgemeesters van de Westkust (Alveringem, De Panne, Koksijde, 
Nieuwpoort, Veurne en de bijhorende deelgemeenten) in kaart te brengen. Uit de opzoekingen 
blijkt dat er soms tot 10 burgemeesters in één familietak terug te vinden zijn.  
 
Naast de kwartierstaten (4 à 5 generaties voorouders) van alle burgemeesters bevat dit boek 
ook vele tientallen bidprentjes en foto’s en een duiding door dhr Jan Van Acker.  
 
We hopen dat dit werk een ereplaats mag krijgen in uw huisbibliotheek en dat u als familielid 
of als genealoog dit boek zult koesteren voor wie na u komt. 
 
Voorintekenen kan tot 25 april door overschrijving van € 39 (+ € 6 verzendingskosten)  
op 979-6222864-28 van VVF Westkust, p/a Proostdijkstraat 1, 8630 Veurne.  
Nadien wordt de verkoopprijs € 42 (+ € 6 verzendingskosten) 
 
Het boek is beschikbaar vanaf 5 juni en kan elke zaterdagnamiddag tussen 13u30 en 17u 
afgehaald worden in het VVF-lokaal op de 2de verdieping in het CC Taf Wallet, Veurnelaan 109, 
8670 Koksijde. 
 
 
Joeri Stekelorum      Marc Derudder 
voorzitter       penningmeester 
stekelorum@skynet.be     marc.derudder@vtiveurne.be 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook verkrijgbaar bij VVF-Westkust 
 

Parochieregisters Sint-Jacobskapelle DHO  € 14 
Adinkerke  dopen  € 17,50 
Adinkerke  huw, ovl € 15 
Koksijde  DHO  € 12 
Oostduinkerke  DHO  € 22,50 
Wulpen  DHO  € 22,50 
Booitshoeke & ’s Heerwillemskapelle € 14,50 

 
Burgerlijke stand Adinkerke (1796-1900)  € 32 

 
Staten van goed kasselrij Veurne deel 1 t.e.m. 19 € 20 

         deel 20  € 10 
Brugse Vrije (i.v.m. regio Veurne) € 10 
Nieuwpoort    € 25 

 
Inventarissen  opgemaakt na overlijden in regio Veurne (1796-1911) 

    (2 delen) per deel  € 19 
 

Wettelijke passeringen Duinkerke    € 22 
 

Poortersboek Veurne      € 45 
 

Nieuw! ’t Zit in de familie …   € 42 (voorintekenprijs € 39) 
 

(verzendingskosten: maximaal € 15 per bestelling) 


