BEWERKTE GENEALOGISCHE BRONNEN
VAN
ERPS - KWERPS.
1600 – 1816.
DEEL I.
Gezinsreconstructie 1600 - 1815,
met aansluitingen met omliggende parochies, schepengriffie en Notarissen
alfabetische lijst op naam van de echtgenote’s
DEEL II.
alfabetisch op naam v/d. mannen 1631 – 1815
alfabetisch op naam v/d. vrouwen
Ondertrouw Erps, 1673 – 1770
Huwelijken Erps,

Huwelijken Kwerps, alfabetisch op naam v/d. mannen 1700 – 1803..
alfabetisch op naam v/d. vrouwen.
Huwelijken Burgerlijke Stand Erps – Kwerps 1797 – 1815
Overlijdens Erps 1614 – 1815
Overlijdens Kwerps 1635 – 1803 ( 1796 - 1815 is bij Erps, B.S.).
DEEL III.
Zes tellingen 1702 – 1747 – 1749 - 1794 – 1796 - 1804 jaargetijden, fundaties,
Kwerps Paasplichtigen 1726, huisarmen 1702 & 1747 enz. enz.
Kwerps: Kerkgoederen, H.Geestgoederen, rekeningen, cijnsen, erfcijnsen, renten,
erfpachten, enz. enz.
Grafstenen Erps en Kwerps
Kasboek van pastoor Hieronimus Vanden Bossche, Kwerps ± 1594,
De Thienden van Quarebbe einde 16de eeuw
Renten en Goed van de kerk van Kwerps ± 1322 enz. index
Lijst van pastoors Erps – Kwerps, visitaties van 1574
Kapelanen, kosters en organisten
jeanne.servranckx@telenet.be
http://users.myonline.be/genea.vlaams.brabant/

De registergegevens zijn een werk van lange adem van Jeanne Servranckx, waarvoor
de heemkring de rechten kreeg deze te publiceren op de website ‘Campenholt’ en
waarvoor dank aan Jeanne !
Wij kunnen deze gegevens echter niet zomaar gratis ter beschikking stellen aan
iedereen.
Wij stellen deze registers echter beschikbaar via een Google Drive waarvoor moet ingeschreven worden:
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tTnKF69YvJRHdia08wUnp2RHM?usp=sharing .
OPGEPAST:
Niets uit deze bestanden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door
fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
auteur (of optioneel: Heemkring Campenholt). De gebruiker van deze Google Drive verbindt zich ertoe deze
bestanden enkel voor persoonlijk gebruik te consulteren en deze niet door te geven aan derden.

Raadpleeg onze pagina www.campenholt.be/genealogie‐registers.php voor instructies.
Zijn er nog vragen, stuur gerust een e‐mail naar:
heemkring@kampenhout.be of campenholt@telenet.be.

