
GEBOREN : 4 maart 1861 te Ichtegem 

Vader : Ludovicus Depuydt 

Moeder : Louise Decraemer 

Huwelijk : 13 februari 1885 met Pieter Johannes Declerck  

Pieter was reeds 64 jaar en Romanie was er 23 !  

2de Huwelijk met Karel Myny  

Kinderen 1ste Huw: Pharailde Declerck; Margriet Declerck; Lena Declerck; 
Zenobie Declerck; August Declerck; Antoinette Declerck; Emiel Declerck; 
Zulma Declerck; Aimé Declerck; Maurits Declerck 

Kinderen van Karel Myny: Ludwina Myny; David Myny; Emiel Myny; 
Margriet Myny; Adronie Myny; Laura Myny 

Kind 2de Huw: Henri Myny 

Beroep: Kleingebruikster 

Overleden : 5 september 1950 te Vladslo 

  

Depuydt Romanie 

N° 41 Huwelijk van Pieter Joannes Declerck met Romanie Depuydt 

Microfilm 1383175 kast 90 aktenummer 41 1885 

Ten jare achttien honderd vijf en tachentig, den dertienden Februari 
om, tien ure 's morgens voor ons Bernard Stael-Ampe, burg- 
meester ambtenaar van den burgerstand der gemeente Ichtegem 
provincie WestVlaanderen, zijn openbaarlijk in ons gemeentehuis verschenen, 
Pieter Joannes Declerck, geboren te Couckelaere, den negentienden July 
achttien honderd twintig, wonende te Couckelaere, landbouwer, oud vier 
en zestig jaren, ongehuwd, zoon van Joannes Declerck en van Constantia Osaer 
beide overleden te Couckelaere ter respectieve dates van zesden December 
achttien honderd negen en vijftig, en dry en twintigsten Januari achttien 
honderd vier en zestig, Vaderlijke kleinzoon van Joannes Declerck en  
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van Marie Anne Therese Handenberghe, beide overleden te Couckelaere 
ter respectieve dates van den tweeden April achttien honderd negen en  
twintig en den vijfden December achttien honderd, moederlijke klein 
zoon van Henricus Osaer, overleden te Vladsloo, den eersten November 
achttien honderd vijf en van Regina Plaisir, overleden te Coucke- 
lare, den achtentwintigste Februari zeventienhonderd zes en negentig 
zoals t blijkt uit de alhier overgelegde geboorte en overlijdens Akten 
ter eener zijde en: Romanie Depuydt, geboren te Ichtegem 
den vierden maart achttienhonderd een en zestig zoals het blijkt uit haren 
geboorteakte, alhier wonende werkster, oud drie en twintig jaren, meerderjarig 
ongehuwde dochter van Ludovicus Depuydt oud vierenvijftig jaren werkman 
en van Maria Ludovica Decraemer, oud vijftig jaren werkster, echtgenoten beide  
wonende te Ichteghem, alhier tegenwoordig en toestemmende in dit huwelijk 
ter andere zijde 
Welke Komparanten na ons verklaard te hebben dat hun huwelijkkontrakt gepasseerd 
is 
voor meester Jan Calme notaris te Zedelghem, in date van den zevenden Februari ter 
ons aangezocht hebben voort te varen tot de voltrekking … onder hun ontworpene 
huwelijksver 
bintenis en welkers afkondigingen hebben plaatsgehad te Ichteghem en te Couckelaere
de zondagen negenden en zestienden, der maand November achttien honderd 
vierentachten 
tig, Geene tegenstellingen ons beteekend zijnde rechts doende aan hun verzoek , wij 
hebben 
nadat door ons aan de verschijnende partien waren voorgelezen al de stukken 
hierboven 
aangehaald, alsmede het zesde hoofdstuk van den tijtel vijf van het burgerlijk wet 
boek getiteld: Van het Huwelijk; gevraagd aan de aanstaande echtgenoten of  
zij begeerden zich aan te nemen voor man en vrouw en ieder van hun afzonderlijk 
in toestemmende geantwoord te hebbende, hebben wij verklaard in den naam der wet 
dat Pieter Joannes Declerck en Romanie Depuydt, ver 
enigd zijn door het huwelijk. 
……… akt opgemaakt in het openbaar ten tijde en ter plaats als ten 
…. is gemeld, alsmede in het bijwezen van Charles Vanmaele, oud 
drie en dertig jaren veldwachter, Hendrik Saelens oud vijf en veertig 
jaren hovenier, Victor Cuvelier oud vier en twintig jaren schrijver, alledrie 
wonende te Ichteghem, en Pierre Malstaf, postbediende, oud twee en  
twintig jaren, wonende te Blankenberghe, geene bloedverwanten, noch 
aangehuwden, zijnde de handelende partien, Na lezing dezes Akt 
hebben wij en de getuigen denzelven onderteekend, den echtgenoot 
de echtgenote en de ouders der echtgenoot,niet konnende teekenen 
bij onkunde. 
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Oud fotomateriaal: 

pagina 3 van 4Untitled Document

7/10/2008http://users.skynet.be/fa502690/romaniedepuydt.htm



pagina 4 van 4Untitled Document

7/10/2008http://users.skynet.be/fa502690/romaniedepuydt.htm


