Abonnementen

Maak kennis met:

Abonnementen op Westhoek lopen over een
jaargang van twee nummers (voorjaar en najaar),
samen ca 240 pagina’s. Bij nieuwe abonnementen
in de loop van het werkjaar worden het/de al
verschenen nummer(s) van dat werkjaar nagestuurd.
Nieuwe leden kunnen de laatste twee jaargangen
bekomen aan de vigerende abonnementsprijs.

WESTHOEK

De abonnementsprijs is een minimumbijdrage.
De abonnementsvoorwaarden zijn:
België:
€ 20,00
Buitenland:
€ 30,00
Voor België op rek.:
Alle andere landen:

464-8289111-29
IBAN: BE26 4648 2891 1129
BIC: KREDBEBB

Steeds ten name van: Westhoek vzw
Zavelaarstraat 3
B-8954 Heuvelland

Adressen
Bestuur:

Administratie:

Redactie:

Noël Boussemaere
Bloemendale 6, B-8904 Ieper
Tel.: 057 42 29 85
E-post: noel.boussemaere @ skynet.be
Mattias Pattyn
Zavelaarstraat 3, B-8954 Heuvelland
Tel.: 0497 32 22 37
E-post: mpattyn @ hotmail.com
Pieter Donche
Langveld 4 B41, B-2600 Berchem
E-post: pieter.donche @ advalvas.be

Tijdschrift voor geschiedenis en familiekunde
in de Vlaamse en Franse Westhoek
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WESTHOEK is de voortzetting van
Westhoek-info: mededelingen van
Westhoek, kring voor geschied- en familiekundig
onderzoek in de Westhoek.

WESTHOEK succède à
Westhoek-Info: Bulletin d’informations de
Westhoek, cercle de recherches en histoire et généalogie
spécialisé dans le West-Quartier de la Flandre.

Het tijdschrift WESTHOEK werd in 1985 opgericht om
de vorsers die in deze streek onderzoek doen bij te
staan. Onder de Westhoek wordt verstaan het oude
Westkwartier, met name de regio gevormd door de
voormalige kasselrijen/ambachten Belle, Broekburg,
Kassel, Ieper, St.-Winoksbergen, Veurne en Waasten,
samen met het aangrenzende Leiegebied.

La revue WESTHOEK a été créée en 1985 dans le but
d’aider les recherches dans cette région. Nous
entendons par Westhoek, l’ancien ‘West-Quartier’ du
comté de Flandre, c.à.d. les antiques châtellenies de
Bailleul, Bergues, Bourbourg, Cassel, Furnes, Ypres et
Warneton ainsi que la vallée de la Lys limitrophe.

Deze streek werd doorheen de eeuwen veelvuldig
getekend door oorlogen en grensverschuivingen. Dit
leidde steeds opnieuw tot migratie: families trokken
weg en andere mensen kwamen in de plaats.
Daarnaast zijn veel bronnen verloren gegaan of sterk
verspreid.
Bij WESTHOEK staat zowel de familiekunde als de
lokale geschiedenis in de regio op het voorplan.
In het bijzonder besteedt WESTHOEK veel aandacht
aan de 16de-eeuwse geschiedenis van het
Westkwartier, en daar nauw bij aansluitend, de
emigratie naar Nederland en Engeland.
Het tijdschrift verschijnt twee maal per jaar, in
halfjaarlijkse afleveringen, samen circa 240 pagina’s
(formaat 16 x 24), met artikelen, uitgaven van
archiefbronnen en –regesten, boekbesprekingen en
nieuws uit de wereld van archieven en de genealogie.
U kunt ons ook beter leren kenen via het web:
http://www.tijdschriftwesthoek.be

Cette région a été particulièrement marquée par les
multiples guerres et modifications de frontières qui
occasionnèrent maintes migrations: les familles
s’enfuyaient, d’autres s’installaient. De nombreux
dépôts d’archives ont disparu ou se sont trouvés
dispersés, ne facilitant pas les études.
WESTHOEK traite aussi bien la généalogie que l’histoire
locale de la région. Plus particulièrement, WESTHOEK
focalise son attention sur le 16ième siècle marqué par les
mouvements de migration vers les Pays-Bas ou
l’Angleterre.
La revue est bisannuelle, chaque volume compte
environ 240 pages (format 16 x 24). Les articles sont des
transcriptions ou des résumés de sources d’archives,
des commentaires d’ouvrages ayant trait aux archives
ou à la généalogie.
Vous pouvez aussi nous apprécier via le web grâce au
site: http://www.tijdschriftwesthoek.be

