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Inleiding 
  
  
  
  
  
  
  
 In 1997 stelde het stadsbestuur aan de verschillende 

parochies van Hoogstraten voor om hun archieven in 
bewaring te geven bij het stadsarchief.  Bedoeling 
hiervan was een veilige bewaring van deze archieven te 
verzekeren, ook als in de toekomst de parochies geen 
pastoor meer zouden hebben. 

  
 Deken Van Dijck, de pastoors en de kerkfabrieken 

reageerden positief op het voorstel.  De goedkeuring van 
het Bisdom werd gevraagd en verkregen.   

 In april 1998 werden de archieven van de parochie Sint-
Jan Baptist van de pastorij overgebracht naar het 
stadsarchief, waar ze werden geordend en 
geïnventariseerd. 

 Een deel van het archief bevindt zich echter sinds 1961 
in het Rijksarchief te Antwerpen. (zie bijlage) 

  
 Wortel behoorde oorspronkelijk tot het grondgebied van 

Rijkevorsel. 
 In de 12de eeuw werd het een zelfstandige parochie.  De 

bisschop van Kamerijk schonk in 1155 het bezit van het 
nieuwe kerkje en in 1157 het patronaatsrecht aan het O.-
L.-Vrouwkapittel van Antwerpen. 

  
 Bibliografie :  
 'Wortel, bouwstoffen voor een geschiedenis', J. Lauwerys, 

L. Van de Poel, Jaarboek Hoogstratens Oudheidkundige 
Kring, 1982 

  
  
  
  
  
 Archiefdienst Hoogstraten, september 1998  
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF  
VAN DE PAROCHIE SINT-JAN BAPTIST TE WORTEL 
__________________________________________ 
 
 
1.   KERKELIJK ARCHIEF 
 
 1.1    Kerkbestuur 
 
    1.1.1    Bestuur kerkfabriek 
     nr. 

   1.    - Goedkeuring benoeming drie nieuwe leden, Joannes 
Kerssemans, Franciscus Verschueren en Jacobus 
Lambrechts, voor de raad van de kerkfabriek te Wortel 
door aartsbisschop van Mechelen, 16 november 1861  
 

   2.    - Slotrekening van de schatbewaarder van de kerkfa- 
briek, P.J.Gevers; nieuwe schatbewaarder  
Fr. Schellekens, 14 november 1891 
 

   3.    - Zes verslagen van de zitting van raad en bureel van 
de kerkfabriek, 4 april 1920 : ontslag schatbewaarder 
Frans Schellekens goedgekeurd; verkiezing Cornelis 
Verheyen als lid kerkmeestersbureel; verkiezing 
voorzitter, secretaris, schatbewaarder; rekening van 
de klerk tot meester goedgekeurd door de bestendige 
deputatie, 11 februari 1921; vrijstelling 
verantwoordelijkheden vorige schatbewaarder en 
terugbetaling van zijn borg; borgtocht opgesteld op 
600 fr voor de nieuwe schatbewaarder, Cornelis 
Verheyen, goedgekeurd door de bestendige deputatie, 11 
februari 1921 
 

   4.    - Verslagen van drie zittingen van de kerkfabriek over  
benoemingen drie leden van de kerkfabriek, waarbij de 
schatbewaarder; borgtocht voor de nieuwe 
schatbewaarder, Alfons De Clerck, wordt op 1.600 fr 
gezet; vrijstelling aan wijlen schatbewaarder Cornelis 
Verheyen wordt gevraagd; 19 april 1934, 5 juli 1936 en 
4 oktober 1936 
 
 
1.1.2    Zittingen van de kerkfabriek 
 

   5.    - Boek met verslagen van de zittingen van de raad en 
het bureel van de kerkfabriek van Wortel, juli 1841 - 
juli 1919; voorafgegaan door aantekeningen over 
belangrijke feiten, 1809-1839 
 
 
1.1.3    Briefwisseling  
 

   6.    - Brief van arrondissementscommissaris van Turnhout 
aan 
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het gemeentebestuur van Wortel en verder aan de 
kerkfabriek gestuurd, ivm verkopingen, 30 november 
1857 
 
 

   7.    - Brief in het Frans van prov.gouv. van Antwerpen ivm 
de benoeming van raadsleden van de kerkfabriek en de 
verkiezing van 'marguilliers' (beheer van niet 
vervreemde goederen) volgens het decreet van 1809, 29 
november 1861 
 

   8.    - Brief van de gouverneur van Antwerpen aan de 
arrondis 

semmentscommissaris van Turnhout ivm verhuring van 
twee percelen bouwland van de kerkfabriek van Wortel, 
18 april 1905 
 

   9.    - Brief van notaris J.Vermeulen aan de secretaris 
(van?) ivm geldzaken bij verkoop van huis met bouwland 
te Wortel tussen twee particulieren, 5 november 1912 
 

  10.    - Toelating om heide te ontginnen en te beplanten te  
'Kluizenberg', Wortel door 'Gouverneur Generaal' in 
België, 30 november 1915 
 

  11.    - Briefwisseling over betaling Sabam-rechten in 1962; 
4 stuks 
 

  12.    - Richtlijnen van bisdom Antwerpen ivm begrotingen en  
rekeningen van de kerkfabriek;  1975, 1981 
 
 

1.2    Kerkgoederen 
 
1.2.1    Manualen 
 

  13.    - Handboek met lijsten van pachters en huurders van 
1884 tot 1913, renten opgelegd in 1834 en afgelegd van 
1856 tot 1886, cijnsen opgelegd in 1834 en afgelegd 
van 1851 tot 1900 
 
 
1.2.2    Verkopingen 
1.2.2.1  Grondverkopingen 
 

  14.    - Verslag van de zitting van de kerkfabriek, 
1 juli 1894 : perceel bouwland van de kerkfabriek te 
'Kerschotakker', Rijkevorsel, A675  14 are 10 ca, 
wordt verkocht voor 300 fr aan dhr Neve 
 

  15.    - Verslag van de zitting van de kerkfabriek, 7 januari  
1906 : ivm onteigening van drie stukjes grond van de 
kerk van Wortel door gemeente Rijkevorsel, voor leggen 
van een buurtsteenweg. 
Brief van gemeente Rijkevorsel aan de pastoor van  
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Wortel, met aanvraag om stukken grond te kunnen kopen, 
totaal 3 are 25 ca, om een 'steenweg' in Roeleinde, 
Rijkevorsel, te kunnen leggen, 27 januari 1906 
 
 
 

  16.    - Verkoop van twee percelen heide te 'Oude Meir', 
Rijkevorsel, eigendom van de kerkfabriek van Wortel,  
C265 en C269  7 ha 69 are 75 ca; de nodige documenten 
van schattingsverslag, PV van gemak en ongemak tot 
gebruik opbrengst 14.000 fr voor herstellingswerken 
van de kerk van Wortel en bebossing grond te 
Kluizenberg, 
3 december 1922 - 22 februari 1925; 9 omslagen 
 
 
1.2.2    Verkopingen 
1.2.2.2  Houtverkopingen 
 

  17.    - Openbare verkoop van schaarhout en gekapte mast 
door: 

 gemeentebestuur voor  34 fr 2 kopers 
 armbestuur      voor 163 fr 6 kopers 
 kerkfabriek  voor 340 fr  13 kopers, 
18 december 1876 
 

  18.    - Openbare verkoop van 18 loten hout : voor 5 loten is  
de bieding 1.400 fr te klein, wordt uit de hand 
verkocht aan Josef Horsten voor 1.775 fr; 3 loten voor 
79 fr; 10 loten voor 362 fr; 26 december 1911 
 

  19.    - Openbare verkoop van schaarhout en 'dumsel', 13 
loten  

door de kerkfabriek van Wortel en COO van Wortel; op-
brengst totaal 515 fr; 1 februari 1933 
 
 
1.2.3    Verhuringen 
1.2.3.1  Pachtcontracten 
 

  20.    - Afschrift van een notarisakte van een openbare verhu 
ring van de goederen van de kerk van Wortel, 21 
augustus 1817 : stede 'Boekweit-hok' te Achtel met 
huis, hof, schuur, stal, torfhuis, landen, weiden en 
heide, stede is belast met vijf jaarlijkse renten; 
huis met twee woningen te Kleine Plaats, Wortel; geen 
kandidaten huurders; huurtermijn 3-6-9 jaar 
 

  21.    - Afschrift van een notarisakte van een openbare 
verhu- 

ring van de goederen van de kerk van Wortel, 11 
november 1838 : 15 percelen grond te Wortel en 
Rijkevorsel voor een termijn van 6 jaar 
 

  22.    - Nota van de openbare verhuring van de goederen van 
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de 
kerk van Wortel op 23 februari 1886 : 'boerestede met 
huis, stal, schuur, gebouwen en hof', bouwland, weiden 
en beemden 11 ha 7 are 5 ca, heide en weide 10 ha 16 
are 20 ca, te Achtel. Verhuring van de goederen van 
het Armbestuur van Wortel op 6 december 1887 : 8 
percelen bouwland en weiland te Wortel en Rijkevorsel. 
De verhuringen zijn voor 9 achtereenvolgende jaren 
 
 
 

  23.    - Voorwaarden van openbare verhuringen voor 9 jaar van  
de goederen van de kerk voor : huizing met hof, 
huizing met aanhorende stede, hof, weiden, beemden, 
percelen heide en een derde deel bouwland en twee 
derde delen bouwland met oogst afzonderlijk, opgesteld 
in de zittingen van de kerkfabriek van 7 oktober 1894, 
2 oktober 1903 en 9 december 1911; 3 omslagen 
 

  24.    - Twee geregistreerde openbare verhuringen, 29 
februari  

1904 : bouwland te 'Trippelbedden', Wortel aan August 
Van Ael, D329  11 are 50 ca en bouwland te Vinkenberg, 
Rijkevorsel aan Jaak Van Aert, A99  13 are 5 ca 
 

  25.    - Openbare verhuring van de goederen van de kerk van  
Wortel, 4 januari 1904 : 'boerestede met huis, stal, 
gebouwen en hof', bouwland, weiden en beemden 11 ha 7 
are 5 ca; heide en weide 10 ha 16 are 20 ca, te 
Achtel; 15 percelen bouwland te Wortel en Rijkevorsel. 
Huurtermijn 9 jaar 
 

  26.    - Openbare verhuring van de goederen van de kerk van  
Wortel, 28 december 1911 : 'boerestede met huis, stal, 
gebouwen en hof', bouwland, weiden en beemden 11 ha 7 
are 5 ca; heide en weide 10 ha 16 are 20 ca, te 
Achtel; 15 percelen bouwland te Wortel en Rijkevorsel. 
Huurtermijn 9 jaar 
 

  27.    - Aanvraag van de kerkraad gericht aan de bestendige  
deputatie voor verhoging van enkele huurprijzen, 1 
maart 1895 
 

  28.    - Verslag van de zitting van de kerkfabriek, 10 decem- 
ber 1922 : door verkoop van twee percelen heide, 
toebehorende aan de 'kerkestede' te Achtel, wordt de 
huurprijs van de 'kerkestede' verlaagt met 150 fr 
jaarlijks 
 

  29.    - Verslag van de zitting van de kerkfabriek, 23 novem- 
ber 1934 : vermindering huurprijs van onroerende 
goederen met 25% vanwege de crisis. Lijst van huurders 
in 1932 en 1936 
 

  30.    - Verslag van de zitting van de kerkfabriek, 4 oktober  
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1936 : vermindering huurprijzen van onroerende 
goederen met 25% vanwege de crisis, zoals de vorige 
jaren 
 
 
1.2.3    Verhuringen 
1.2.3.2  Jachtcontracten 
 

  31.    - Verslag van de zitting van de kerkfabriek, 3 
december  

1931 : jachtrecht van 6 jaar toegekend aan de heren 
Dierckx en Gillis op de goederen van de kerkfabriek te 
Wortel en Rijkevorsel, groot ca 16 ha 
 
 
1.2.4    Grondverbeteringen 
 

  32.    - Afschrift van een besluit van Gouverneur Generaal 
van  

België, 30 november 1915 om heide te ontginnen en te 
beplanten te Kluizenberg, Wortel, 1 ha 36 are 10 ca; 
besluit voor de uitvoering door Ministerie van 
Landbouw en Openbare Werken, afd. Waters en bossen, 7 
juli 1915 
 
 
1.2.5    Investeringen 
1.2.5.1  Renten en cijnsen 
 

  33.    - Schuldbekentenissen van cijnsen ten behoeve van de  
kerk van Wortel, jaarlijks betaalbaar; 20 stuks : 
 17 stuks van  10 maart 1834 
  3 stuks van   10 maart 1864 
 

  34.    - Twee notariële akten van schuldbekentenissen 
(renten)  

gebonden aan de gronden van de kerk van Wortel, ten 
behoeve van de kerk, 20 maart 1834, 24 maart 1834 
 

  35.    - Ontvangstbewijs door de burgemeester van Wortel na-
mens de ontvanger van de kerk en armbestuur van Wortel 
van een volle aflossing van cijnsen tegen de 20ste 
penning (wet 18 december 1790) door Jacobus Boeckx, 
Achtel, aangaande de kerk van Wortel, de 'Capelanie 
van Wortel' en het armbestuur van Wortel, 27 juli 1851 
 

  36.    - Twee ontvangstbewijzen door de ontvanger van de kerk 
van Wortel, P.J.Gevers, op een blad : een aflossing 
van een cijns tegen de 20ste penning door juffrouw 
Faes, Hoogstraten, 2 augustus 1851; een aflossing van 
een cijns tegen de 20ste penning door de kinderen 
Corn.C. Jansen, Wortel, 27 juni 1851 
 

  37.    - Hernieuwing van een pandrechtgevende inschrijving 
van  
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18 mei 1852 te Hypotheekkantoor van Turnhout, op 3 mei 
1867 te Hypotheekkantoor van Turnhout ten voordele van 
de kerk van Wortel en tegen wijlen steenbakker 
Cornelis Schapers : obligatie van 1.400 fr, intrest 
jaarlijks opeisbaar, berustende op een akker te Wortel 
en op een heide en kleigrond te steenbakkerij te 
Wortel 
 

  38.    - Verslag van de zitting van de kerkfabriek van 2 
april  

1899 : aanvraag door erfgenamen J.Croes voor het 
afleg-gen van twee cijnsen (van rogge), berustende op 
gronden van de kerk van Wortel (akker 'Roesbroekskens' 
en 'den Lodderhoek') 
 

  39.    - Schuldbekentenis door Borrekens, woonachtig te 
Brussel 

in cijnsen (rogge, pint smout, francs), ten behoeve 
van de kerk van Wortel, berustende op een hoeve te 
Keerschot, geen data, geen ondertekening 
 
 
1.2.5    Investeringen 
1.2.5.2  Briefwisseling 
 

  40.    - Twee brieven in het Frans van het Ministerie van  
Financiën aan de kerkfabriek over de verloren stukken 
van de 'inschrijving 3%', 13 augustus 1902, en de 
vervanging ervan, 31 januari 1903 
 

  41.    - 'Staat van inlichtingen betrekkelijk de plaatsing 
van  

kapitalen in Belgische fondsen of in de Spaarkas, 
...', 18 juli 1922 
 
 
1.2.6    Schenkingen en giften 
 

  42.    - Stukken betreffende de schenking van twee percelen  
bouwland te Wortel, waarde 2.150 fr, door Jan Baptist 
Bolckmans, gewezen burgemeester van Wortel : verslag 
van de zitting van de kerkfabriek, 14 november 1920: 
aan-vaarding schenking; PV van schenking, 12 november 
1921; 'Staat van inlichtingen'; brief van notaris 
J.Vermeulen aan de pastoor, 15 mei 1933 
 
 
1.2.7    Stichtingen en fundaties 
1.2.7.1  Ontvangen gronden en gelden 
 

  43.    - Gelijkvormig extract van 18 december 1884 van het  
extract van 1 september 1859 van het testament van 
Adriaen Van Hoeck : 'legaat' van 1.000 fr met last van 
7 gelezen jaargetijden en 7 zondagsgebeden; verslag 
van de zitting van de kerkfabriek hierover, 27 
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november 1884, in 2 exemplaren; 1 omslag 
 

  44.    - Verslag van de zitting van de kerkfabriek, 21 
februari 1886 : fundatie door Lambertus Lambrechts van 
1.990 fr gebaseerd op een rente op zijn huizingen en 
grond, ca.  
6 ha te Wortel, met last van 5 gezongen jaargetijden  
en 4 zondagsgebeden 
 

  45.    - Afschrift van 14 september 1889 van een testament 
van  

pastoor Jacobus Lambrechts (pastoor van Wortel 1879-
1889) van 1 oktober 1888 : fundatie van twee maal 400 
fr en een perceel bouwland (D309  22 are 80 ca) te 
Rooimans, Wortel met last van 3 gezongen jaargetijden 
en 3 zondagsgebeden; verslag van de zitting van de 
kerkfabriek hierover, 6 oktober 1889; 1 omslag 
 
 
 
 
 
 
 
 

  46.    - Extract van 9 september 1897 van een afschrift van 
een akte van 22 maart 1897 van een gift door Catharina 
Marynissen, religieuze in het Clarissen-klooster te 
Mechelen, aan de kerk van Wortel : bouwland Wilgakker 
(A206, A207  67 are 5 ca) te Wortel met last van 5 
gezongen jaargetijden en van het verslag van de 
zitting van de kerkfabriek, 4 april 1897 en van de 
goedkeuring van de bestendige deputatie, 4 juni 1897; 
geregistreerd bewijs van de akte aan Catharina 
Marynissen, 28 augustus 1897; 1 omslag 
 

  47.    - Uittreksel van 16 april 1904 uit het testament van  
Elisabeth De Bie, weduwe L.Lambrechts, van 27 februari 
1904 : 'legaat' van 1.600 fr met last van 4 gezongen 
jaargetijden en 4 zondagsgebeden; verslag van de zit-
ting van de kerkfabriek hierover, 3 juli 1904; 1 
omslag 
 

  48.    - Afschrift van 21 oktober 1911 van een akte van een  
schenking van 970 fr door Frans Schellekens, gemeente-
secretaris van Wortel met last van twee gezongen 
jaarge-tijden en een zondagsgebed; verslag van de 
zitting van de kerkfabriek hierover, 22 oktober 1911; 
1 omslag 
 

  49.    - Afschrift van een akte van 21 oktober 1911 van een  
gift door Martinus Verstraelen, Wortel : fundatie van 
1.470 fr met last van drie gezongen jaargetijden en 
drie zondagsgebeden; goedkeuring door de kerkfabriek 
in zitting van 22 oktober 1911; 1 omslag 
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  50.    - Afschrift van 13 mei 1912 van een akte van een 

schen-king van 970 fr door Jan Baptist Staes uit 
Wortel met last van twee gezongen jaargetijden en drie 
zondags-gebeden; verslag van de zitting van de 
kerkfabriek hierover, 19 mei 1912; 1 omslag 
 

  51.    - Fundatie aan de kerk van Wortel door Maria Catharina  
Michielsen, echtgenote van Jan Bolckmans, burgemeester 
van Wortel, volgens haar testament van 10 augustus 
1914, 600 fr met last van een gezongen jaargetijde; 
goed-keuring van de kerkfabriek, 7 maart 1920; 
geregistreerd eensluidend afschrift, 9 juni 1922; 
geregistreerd uitreksel van het testament van Maria 
Michielsen van  
10 augustus 1914, 12 februari 1920; 1 omslag 
 

  52.    - Fundatie van Jan Bolckmans, gewezen burgemeester van  
Wortel, volgens zijn testament van 24 maart 1920 : 
3.600 fr belast met 6 gezongen jaargetijden; 
eensluidend afschrift van 9 juni 1922 
 
 
 
 
 
 
 

  53.    - Geregistreerd afschrift van 11 maart 1950 van het  
testament van Joanna Van de Mierop (weduwe van Adriaan 
Lauryssen) van 4 augustus 1928 : een stipendium voor 
twee duizend gezongen missen, twee jaargetijden en 
twee inschrijvingen op het zondagsgebed; brief uit 
bisdom Mechelen, 9 april 1953 : ondertussen 
verandering van tarieven, gezongen missen vervangen 
met gelezen missen; 1 omslag 
 

  54.    - Gelijkvormig uittreksel van 11 augustus 1931 van het  
testament van Maria Versmissen (weduwe van Louis Van 
Opstal) van 27 februari 1903 : fundatie van 800 fr met 
last van twee gezongen jaargetijden en twee 
inschrijvingen op het zondagsgebed 
 

  55.    - Eensluidend afschrift van 4 augustus 1934 van een 
akte van 31 juli 1934 van een gift van 1.900 fr door 
Petrus Van Loon, Wortel, met last van een gezongen 
jaargetijde voor echtpaar Petrus Verheyen en Anna 
Maria Van Loon; verslag van de zitting van de 
kerkfabriek, 19 april 1934 over deze schenking van 
1.900 fr door familieleden;  1 omslag 
 
 
1.2.7    Stichtingen en fundaties 
1.2.7.2  Staten en lijsten van fundaties 
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  56.    - 'Staat der Fondatiën der parochie van Wortel' : 
boek met namen van stichters, genummerd tot 35; 
goedgekeurd door bisdom Mechelen, 21 februari 1890 
 

  57.    - 'Staat van inlichtingen betrekkelijk de stichting 
van  

kerkelijke diensten (Mem.van adm.n° 12461)', 1878, 
1878, 1882,1887; 4 stuks 
 

  58.    - 'Staat der Milddadigheden' 'Kwijting der gestichte  
Jaargetijden, Missen en Kerkelijke Diensten' 
'Rechtvaar-diging van art.43', 188?-1939;  13 stuks 
 
 
1.2.7    Stichtingen en fundaties 
1.2.7.3  Aantekeningen en briefwisseling 
 

  59.    - Briefwisseling en aanmerkingen over fundaties, 1881- 
1905; 1 bundel 
 

  60.    - Richtlijnen uit bisdom Mechelen, 1905, 1923; 2 stuks 
 
 
1.2.8    Staten en lijsten van goederen, kadaster 
 

  61.    - 'Etat des Rentes dont la Fabrique de l'église de  
Wortel, s'est mise en possession ...', 1818; 8 
gebonden bladen 

  62.    - 'Staat der vaste goederen, renten en cynsen aen de  
kerk van Wortel toebehorende', 1845, 1849, 1856, 1861, 
1862, 1880; 6 stuks 
 

  63.    - 'Staat der renten en interesten van kapitalen', 
1885- 

1939; 9 stuks 
 

  64.    - Staten en lijsten van huishuren en pachten, 1886,  
1895, 1926, 1967; 1 omslag 
 

  65.    - 'Lijst opbrengst pastorale goederen', 1869, 1878; 
'Ontleding roerende en onroerende goederen', 1921; 
2 stuks 
 

  66.    - Staat van lijkdiensten, 1884, 1924, 1926; Staat van  
ontvangsten en uitgaven van waskaarsen, 1884; 1 omslag 
 

  67.    - 'Extract uit den Kadastralen Legger der Gemeente  
Rijkevorsel, 186?; 'Uittreksel van den Kadastralen 
Legger der Gemeente Wortel', 1883; 2 stuks 
 
 

1.3    Kerkgebouwen 
 
   1.3.1    Kerkgebouw   

1.3.1.1  Kerk en herstellingen 
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  68.    - Bestek en voorwaarden voor herstelling van het dak 

van de kerk van Wortel, opgemaakt door de provinciale 
bouwmeester te Turnhout, 2 november 1896 
 

  69.    - Petroleumverlichting wordt vervangen door acetyleen- 
verlichting in de kerk; verslag van de zitting van de 
kerkfabriek hierover, 4 juli 1915 
 

  70.    - Herstellingswerken van daken en goten, ramen, bezet- 
tingswerken, schilderwerken van de kerk van Wortel, 
1933; 2 omslagen 
 
 
1.3.1    Kerkgebouw  
1.3.1.2  Klokken van de kerk 
 

  71.    - Beschrijving van pastoor J.Boeckx van de drie 
klokken 

van de kerk, 27 februari 1918 
 
 
1.3.2    Pastorij 
 

  72.    - Bestek en voorwaarden voor het bouwen van een stal 
ling aan de pastorij, opgemaakt door de provinciale 
bouwmeester te Turnhout, 4 augustus 1868 
 
 
 

  73.    - Briefwisseling over de plannen voor een nieuwe 
pastorij te Wortel naast het kerkhof met schatting 
waarde perceel bouwgrond (A209d, D223a, D226a, D225a) 
met een vervallen huis en met opmetingsplan ervan, 
1955; 
1 bundel 
 
 

1.4    Financieel beheer 
 

1.4.1  Kerkmeestersrekeningen en kerkrekeningen 
 

  74.    - 'Rekening, bewijs ende reliqua die mits deéze is  
doende en overgevende den Heer F.Cloye geweézen Onder-
Pastor tot Wortel aan den Eérwaarden Heer Pastor, 
Maire en KerkeRaad aldaar van zijnen ontvang ende 
uytgaeve gedaan aangaande het Beneficie ofte Kerk van 
Wortel sedert den 3 Maart 1805 tot den 3 may 1810 ende 
is als volgt', goedgekeurd 9 juli 1823; 4 bladen 
 

  75.    - Rekening van schatbewaarder A.Bolckmans : 
ontvangsten 

en uitgaven 1812 en 1813, goedgekeurd 22 juni 1822; 
2 bladen 
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  76.    - Rekening van schatbewaarder Jac. Reyvers : 9 oktober  
1814 - 15 november 1816, goedgekeurd 21 november 1816; 
4 bladen 
 

  77.    - Boek van kerkrekeningen van 1815 tot 1845; eerste  
notering 24 september 1814, laatste notering 5 juli 
1846 
 
Rekeningen van de kerkfabriek  1856 - 1979, totaal 112 
stuks : 
 stuks totaal 

  78.    - 1856-1859-1868 13 13 
 { 1870-1871 2 
 { 1874 1 

79. { 1880 1 
 { 1882-1910 29 
 { 1912 1 
 { 1914-1942 29 63 

80.    - 1944-1979 36 36 
 ------ 
 totaal 112 
 
1.4.2    Bewijsstukken bij rekeningen  
 
Ontvangsten en uitgaven  1925-1985, totaal 24 bundels 
: 
      bundels 

  81. - 1925 1 
  82. - 1928 1 
  83. - 1929 1 
  84. - 1966-1971 6 
  85. - 1972-1979 8 
  86. - 1979, 1980, 1981 1 uitgaven 
  87. - 1980-1985 6 
  88.    - Rekeninguittreksels en overschrijvingen van 

Parochiale Werken Wortel, 1968-1976; 1 bundel 
 
Rekeninguittreksels en overschrijvingen van de kerkfa-
briek van Wortel, 1967-1987; 4 bundels : 
      bundels 

  89.    -  1967-1968         1 
  90.    -  1972-1976     1 
  91.    -  1977-1984     1 
  92.    -  1985-1987     1 
 

1.4.3    Begrotingen 
 
Begrotingen van de kerkfabriek  1856-1980 (1981), 
totaal 115 stuks (+ 1 klad) : 
      stuks    totaal 

  93.       -   1856-1871        16   16 
      { 1871      1  
      { 1873      1  
      { 1876      1  
      { 1878      1  
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  94.   - { 1881-1886     6  
      { 1889-1910    22  
      { 1912-1940    29  
      { 1942      1  
      { 1944      1   63 
  95.   -   1945-1980    36       36 
            ------- 
    totaal    115  
  96.    - niets 
 
 
1.5   Inventarissen kerkgoederen    
 

  97.    - 'Inventaris van de meubelen en eygendommen der kerk  
van Wortel opgenomen in jan 1846'; ondertekend door 
pastoor Mennen, 5 januari 1846 
 

  98.    - Beschrijving inboedel van de kerk van Wortel door  
Fernand Donnet en Frans Van Leemputten, 15 november 
1899 
 

  99.    - Richtlijnen van overheid voor het beschermen en 
inven-tarisen van kunstschatten en openbare 
'kunstgebouwen', 1899-1922; 6 stuks 
 
 

1.6    Richtlijnen van overheid 
 

 100.    - Kopie van het Koninklijk Besluit van 21 maart 1879,  
door Koning Leopold II te Londen over goedkeuring bud-
getten, tarieven kerkelijke diensten in de kerk van 
Wortel 
 

 101.    - Richtlijnen van de overheid over tarieven kerkdien- 
sten, opmaken begrotingen ..., 1922, 1929; 4 stuks 

2.   PASTORAAL ARCHIEF 
 
     2.1    Pastoor: aantekeningen en briefwisseling 

 
 102.    - Aantekeningen over oude fundaties van 1613, 1627, 

1746 met melding over pastoor van der Voort, in het 
Latijn;  2 beschadigde stukken, geen data 
 

 103.    - 'Memorie' : deels herschreven van de vorige bladen 
van aantekeningen in het Latijn, daarbij melding van 
jaargetijden van Cornelia Brommens en Joannes Beyns, 
geen data 
 

 104.    - Encycliek van paus Pius VII, 8 bladen, gegeven te  
klooster Heilige Gregorius Major, Venetië, 15 mei 1800 
 

 105.    - Verzoek om dispensatie voor het huwelijk van Carolus  
Cornelius Vries en Elisabeth Aerts, 6 november 1816; 
aan de andere kant van de aantekening : verantwoording 
van financiële vergoedingen in 1830 door pastoor  
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F.Coleye, 8 november 1830 
 

 106.    - Brief van pastoor Geboers uit Rijkevorsel, gericht 
aan een pastoor (naam niet vermeld), met uitnodiging 
voor een onderhoud over de vijf gehuchten over de 
welke hij de jurisdictie heeft, (12 anni) 1818  
 

 107.1   - Brief van deken Meeusen aan pastoor Coleye te Wortel  
om een verzoekschrift te richten aan de bisschop ivm 
verhuringen van akkers en weiland, 1 juli 1829 
 

 108.1   - Gehuchten Bolk en Keerschot worden toegevoegd aan de  
parochie van Wortel; Mechelen, 3 februari 1874 
 

 107.2   - Dagboek van gedane missen per dag en per maand met  
kostenverdeling voor pastoor, koster, kerk, 
misdienaars;  1931-1939 
 

 108.2   - 'Politiereglement op de wegenis, openbare rust, orde  
en veiligheid, vastgesteld in openbare zitting van de 
gemeenteraad van Wortel van 14 januari 1956.', 8 
gebon-den bladen, exemplaar van pastoor A.Quets 
 
 
 

2.2   Vieringen, plechtigheden 
 

 109.    - Aanplakbrief Sint-Jan Baptista, kerkpatroon van 
Wortel: 'Solemnele begankenisse met vollen aflaet in 
de parochiale kercke tot Wortel, op den feestdagh van 
den H. Joannes Baptista, patroon der voorseyde kercke, 
alwaer syne HH. geapprobeerde reliquien zyn 
berustende', geen datum (1765?) 
 
 

 110.    - Volle aflaten verleend op de feesten van : Heilige  
Joannes De Doper, Heilige Antonius van Padua, Heilige 
Barbara en Heilige Lucia;  Rome, 31 augustus 1812;  
Mechelen, 10 november 1812 
 

 111.    - Aflaat voor overledenen, mis op te dragen op het  
hoofdaltaar;  Rome, 10 maart 1817;  Mechelen, 21 april 
1817 
 

 112.    - Volle aflaat aan gelovigen, die de parochiekerk 
bezoe- 

ken op de feestdagen van de geboorte en de onthoofding 
van de patroonheilige Heilige Johannes De Doper;   
Rome, 22 juni 1819;  Mechelen, 20 augustus 1819 
 

 113.    - Volle aflaat aan gelovigen, die de parochiekerk 
bezoe- 

ken op de feestdagen van Heilige Antonius van Padua, 
Heilige Barbara en Heilige Lucia;  Rome, 22 juni 1819; 
 Mechelen, 20 augustus 1819 
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 114.    - Toelating voor het oprichten van de Kruisweg in de  

kerk van Johannes De Doper te Wortel;  Mechelen,      
    7 augustus 1837 
 

 115.    - Toelating voor het oprichten van de Kruisweg in de  
parochiekerk van Wortel;  Mechelen, 14 oktober 1896 
 

 116.    - Verklaring van het uitvoeren van de oprichting van 
de  

Kruisweg in de kerk van Wortel door de minderbroeder 
'Fr. Thomas ab Halle' van het convent van Meersel, 18 
oktober 1896 
 

 117.    - Zegening kruisbeeld op het kerkhof en O.L.V.-beeld 
in  

de kerk, 14 oktober 1896;  het O.L.V.-beeld van 
Lourdes werd gezegend door pater Thomas van de 
Capucijnen van Meersel, 18 oktober 1896 
 

 118.    - Sacrament van de biecht voor het huwelijk;  Rome, 
mei  

1872 
 

 119.    - Aflaten toegestaan op het hoofdaltaar van de 
parochie- 

kerk van Wortel voor zeven jaren voor overledenen; 
Mechelen, 18 februari 1898 en 19 januari 1905;  2 
stuks 
 

 120.    - Toelating tot geven van absolutie door missiepredi- 
kers bij biecht te Wortel :  Mechelen;  11 november 
1891,  2 december 1892,  22 november 1901,  4 december 
1902,  7 november 1911,  13 november 1912;  6 stuks 
 
 

 121.    - Volle aflaat aan gelovigen, die de parochiekerk 
bezoe- 

ken op 2 augustus en de komende vijf jaren op de 
zonda-gen erop volgend (bij O.L.V.-gebed);  Mechelen, 
30 juli 1914 
 
 

2.3    Echtheidsverklaringen relikwieën 
 

Echtheidsverklaringen van relikwieën, 1812-1892,      
  totaal 20 stuks : 
 

 122.    - Heilige Antonius van Padua 
  Heilige Barbara, maagd en martelares 
  Heilige Lucia, maagd en martelares 
  Rome, 30 augustus 1812 
 

 123.    - Heilige Antonius van Padua 
  Heilige Barbara, maagd en martelares 
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  Heilige Lucia, maagd en martelares 
  Mechelen, 12 november 1812 
 

 124.    - Heilige Antonius, abt 
  Mechelen, 27 februari 1817 
 

 125.    - Heilige Jozef (mantel) 
  Mechelen, 9 oktober 1829 
 

 126.    - Heilige Franciscus Hieronimus 
  Mechelen, 16 september 1843 
 

 127.    - Heilige Augustinus 
  Mechelen, 30 oktober 1848 
 

 128.    - Onze Lieve Vrouw (kleed) 
  Mechelen, 1 december 1848 
 

 129.    - Heilige Cornelius, paus en martelaar 
  Mechelen, 13 mei 1856 
 

 130.    - Onze Lieve Vrouw (graf) 
  Heilige Jacobus, de jongere apostel (gebeente) 
  Brugge, 11 augustus 1857 
 

 131.    - Heilige Jozef (mantel) 
  Mechelen, 19 juni 1874 
 

 132.    - Zalige Joanna van Valois 
  Gent, 7 september 1875 
 

 133.    - Lijdensgraf, de zuil van gezeling, doornkroon, 
spons, 

  spijker, graf en het hout van het Heilig Kruis van  
    Onze Heer Jezus Christus 
  Gent, 20 januari  1876 
 

 134.    - Heilige Rochus 
  Mechelen, 17 augustus 1877 
 

 135.    - Heilige Johannes de Doper (ronde vorm) 
  Mechelen, 21 december 1881 
 
 

 136.    - Heilige Johannes de Doper (ovale vorm) 
  Mechelen, 9 januari 1882 
 

 137.    - Onze Lieve Vrouw (graf) 
  Mechelen, 21 juni 1882 
 

 138.    - Heilige Franciscus van Assisi 
  Rome, 20 mei 1884 
 

 139.    - Heilige Antonius van Padua 
  Mechelen, 25 augustus 1887 
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 140.    - Heilige Anna, moeder van Onze Lieve Vrouw 

  Mechelen, 9 juni 1892 
 

 141.    - Heilige Johannes Berchmans 
  Mechelen, 9 juni 1892 
 
 
 

2.4    Huwelijken en dispensaties 
 

 142.    - Huwelijksverklaringen door de burgemeester van  
Wortel, twee geregistreerde stukken : Joannes Baptista 
Versmissen en Maria Anna Catharina Van Mirlo, 19 
januari 1883, 25 januari 1883; Aloysius Bededictus 
Peeraer en Anna Catharina Snels, 21 oktober 1880 
 

 105.    - Verzoek om dispensatie voor het huwelijk van Carolus  
Cornelius Vries en Elisabeth Aerts, 6 november 1816;  
zie  2.1.1  Briefwisseling 
 

 143.    - Dispensaties : 1710-1798, 1800-1820, 1841-1895, 
1902- 

1912, 1925-1948, totaal 49 stuks; 1 omslag 
 
Ondervragingen ondertrouw, 13 bundels : 
 

 144.   -  1942-1954 
 145.   -  1954-1959 
 146.   -  1960, 1961 
 147.   -  1962, 1963, 1964 
 148.   -  1965, 1966 
 149.   -  1967, 1968, 1969 
 150.   -  1970, 1971, 1972 
 151.   -  1973, 1974, 1975 
 152.   -  1976, 1977 
 153.   -  1978, 1979, 1980, 1981 
 154.   -  1982, 1983, 1984, 1985 
 155.   -  1986, 1987, 1988, 1989 
 156.   -  1990, 1991, 1992, 1993 
 
 157.    - Blanco formulieren voor doop, huwelijk en 
overlijden: 

Liber Baptizatorum, Liber Matrimoniorum, Liber 
Defuncto-rum, 19.. 
 

2.5    Verenigingen 
 

2.5.1    Bond Heilig Hart 
 

 158.    - Toelating voor het oprichten van de Broederschap  
Heilig Hart door bisdom Mechelen, 13 november 1891 
 

 159.    - Goedkeuring oprichting Congregatie Heilig Hart in de  
parochiekerk van Heilige Johannes De Doper te Wortel 
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door de seculiere priesters van St.Paulus in de kerk 
van Heilige Maria van de Vrede te Rome, 21 december 
1891 
 

 160.    - Aflaten toegestaan voor Congregatie Heilig Hart door  
de kerk van Heilige Maria van de Vrede te Rome, 2 
okto-ber 1873, Mechelen 31 december 1891 
 

 161.    - Teksten in het Latijn en Italiaans ivm Congregatie  
Heilig Hart (1881, 1888, 18..) 
 

 162.    - Jaaroverzichten ledenaantallen van de 'Bond van het  
H.Hart' in Wortel 1933-1966, 1 bundel 
 

 163.    - 'de Bonden van het H.Hart in het Bisdom Antwerpen', 
'Vijfjaar-overzicht Bonden van het H.Hart, 1958-1963'; 
verslag van 20 bladzijden 
 
 
2.5.2    Congregaties 
 

 164.    - Erkennen en verlenen van voordelen aan de 
congregatie  

van Onze Lieve Vrouw en Heilige Aloysius van Gonzaga, 
voor mannen en vrouwen in Wortel, door de generale 
overste van de Jezuietenorde (Joannis Rothaan) te 
Rome, 24 februari 1840; Mechelen, 13 mei 1840 
 

 165.    - Toelating voor het oprichten van meisjescongregatie  
van O.L.V. te parochiekerk van Wortel, Mechelen, 13 
september 1883 
 

 166.    - Erkennen van en verlenen van voordelen aan de 
congre- 

gatie van Onze Lieve Vrouw voor de meisjes in de paro-
chiekerk van Wortel door de Jezuietenorde; aflaten 
toegestaan aan deze congregatie; Rome, 24 november 
1883 
 
 
2.5.3    Broederschappen 

 167.    - Toelating voor het oprichten van de broederschap van  
de Heilige Rozenkrans in de parochiekerk van Wortel 
door de orde van de Predikheren te Rome, 9 januari 
1819; Mechelen, 15 februari 1819 
 

 168.    - Ledenlijst van de broederschap 'Heilige Rozenkrans' 
te Wortel, 1880;  - 'Formula beneduendi Rosario' 
 
 

 169.    - Herderlijk brief van kardinaal Sterckx over 'de 
veror- 

dening der Gedurige Aenbidding', met lijst van 
toegesta-ne aflaten;  Mechelen, 15 januari 1863; idem 
in het Frans. - 'Lyst der Gedurige Aenbidding van het 
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Allerhey-ligste Sakrament in het Bisdom van 
Mechelen.': lokaties voor het hele jaar per dag per 
maand; idem in het Frans 
 

 170.    - Ledenlijst van de broederschap 'Gedurige aanbidding'  
te Wortel, 1880 
 
 
2.5.4    Caritatieve werking 
 

 171.    - Briefwisseling, richtlijnen 1962-1967 van Caritas  
Catholica, Caritas-Hulpbetoon, bisdom Antwerpen, 
Spullenhulp; 1 bundel 
 

 172.    - 'Caritas in de parochie', studie over een mogelijke  
struktuur van Caritas in de parochie, als manuskript  
uitgegeven, Caritas Antwerpen, 1966; 33 bladzijden 

 
 

 
2.6    Wortel-Kolonie 
 

 173.    - 'Inventarium Sacelli in Coloniis Liberis d Zuid- 
fredriksoord', aantekeningen van pastoor A.Aerts als 
aalmoezenier in Wortel-Kolonie o.a. over dopen, 
over-lijdens tussen 1 mei 1828 en 1 mei 1829; de 
reli-kwieën St.Clara, St.Mundeontius, St.Josef; 
broeder-schap H.Rozenkrans ...; 2 bladen 
 

 174.    - Aantekeningen door pastoor A.Aerts, aalmoezenier  
Wortel-Kolonie, over de kapel van Wortel-Kolonie, 
1829-1846; 4 bladen 
 

 175.    - 'Registrum Fraternitatis S.Rosarii Iundato in 
Sacello 

Coloniarum librarum sub Wortel, 1829' : ledenlijst van 
de broederschap H.Rozenkrans, 1829-1840 
 

 176.    - Aflaten broederschap H.Rozenkrans, 2 stuks : 
Rome, 12 mei 1829,  Mechelen, 24 september 1829; 
Rome,  1 september 1829,  Mechelen, 21 september 1829  
 

 177.    - Toelating voor het oprichten van de Kruisweg in de  
kerk van Wortel-Kolonie; Mechelen, 31 januari 1857  
 

 178.    - Register Wortel-Kolonie : 
 - overlijdens    1823-1870 
 - geboorten en dopen 1823-1872 
 - huwelijken   1824-1872 
 - eerste communicanten 1823, 1834-1843, 
      1866, 1868-1872 
 - vormelingen   1834, 1837, 1840, 
      1843, 1866, 1870 

3. SCHOOLARCHIEF 
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 3.1   Bestuur en organisatie 
 
    3.1.1    Bestuur 
 

 179.    - Statuten van de 'Vereniging der Parochiale Werken  
van de Dekenij Hoogstraten', verschenen in het Staats-
blad nr. 379 van 17 mei 1923 
 

 180.    - Verslag van de buitengewone algemene vergadering van  
de 'Vereniging der Parochiale Werken van de Dekenij 
Hoogstraten', 12 oktober 1959, over overeenkomsten met 
de schoolcomités en gemeentebesturen, die klaslokalen, 
eigendom van de vereniging, in bruik nemen 
 

 181.    - 'Decanale Coördinatiecommissie voor het Onderwijs' 
te  

Hoogstraten, vergadering van de bestuursters van de 
lagere meisjesscholen op 19 mei 1965: eerste blad van 
het verslag en tabellen over aantallen inwoners en 
scholieren van 1954 tot 1965 
 
 
  Heraannemingen en overname school,  1940-1977 : 
 
Overeenkomsten van de heraanneming van de lagere- en  
  kleuterschool te Wortel door de gemeente Wortel,    
    totaal 4 omslagen : 
 

 182.   - 1940-1946  2 stukken, geregistreerd 
 183.   - 1946-1952  ondertekend en goedgekeurd 
 184.   - 1952-1958   "   " 
 185.   - 1958-1964   "   " 
    
 186.    - 'Staat van inlichtingen' door de gemeente Wortel 
voor 

aannemingen vrije lagere- en kleuterschool te Wortel 
door de gemeente Wortel, 1952 en 1958,  4 stuks 
 

 187.    - Voorbeelden van heraannemingsovereenkomsten van  
lagere- en kleuterscholen door de gemeente in 
Hoogstra-ten en in Minderhout, 1946 en 1947 
 

 188.    - Briefwisseling over heraannemingen van scholen in  
Wortel door de gemeente Wortel, 1946-1959 
 

 189.    - Overeenkomst van overname van de gesubsidieerde 
vrije  

lagere- en kleuterschool, Rooimansstraat 5 te Wortel 
door de gemeente Hoogstraten, geldig vanaf 1 september 
1977; opheffing bestaande school MOD.F/Q 
 
 
3.1.2    Organisatie 
 

 190.    - 'Stamregister der leerlingen', 1938-1963 
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 191.    - 'Stamregister der leerlingen', 1964-1976 
 

Aanwezigheidslijsten van kleuters en leerlingen : 
 

 192.   -  1959/1960 - 1968/1969   47 boekjes 
 193.   -  1969/1970 - 1976/1977   53 boekjes 
 
 194.    - Notaboekje over aantal schoolbezoeken kleuters, 

1960-1974 
 

 195.    - Gebruikscontracten schoolgebouw, 1965-1972, tussen 
de  

Parochiale Werken Dekenij Hoogstraten en het 
Schoolcomité St.Jan Baptist te Wortel 
 

 196.    - Onderhoudscontracten schoollokalen, 1966-1970, 
tussen  

de Zusters Ursulinen te Hoogstraten en het 
Schoolcomité St.Jan Baptist te Wortel 
 
Werkingsjaren van de school van 1972/73 tot 1976/77 : 
 

 197.   -  1972/73 Inlichtingsstaat en briefwisseling 
 198.   - 1973/74 Inlichtingsstaat, jaarlijkse opgave,     
                  statistieken, toelagen, briefwisseling 
 199.   - 1974/75 Inlichtingsstaat, jaarlijkse opgave,      
                 statistieken,toelagen, briefwisseling 
 200.   - 1975/76 Inlichtingsstaat, jaarlijkse opgave, 
     statistieken, toelagen, briefwisseling 
 201.   - 1976/77 Jaarlijkse opgave, statistieken, toela-   
                 gen, briefwisseling 
     5 bundels 
 
 202.    - Briefwisseling en omzendbrieven over provincietoela- 

gen, 1926-1951; 4 stuks 
 

 203.    - Briefwisseling over (staats-)toelagen, 1947-1966; 
1 bundel 
 

 204.    - Kopie van een brief van de inspecteur van het lager  
onderwijs aan de gemeente- en schoolbesturen, kanton 
Hoogstraten, 16 april 1959 
 

 205.    - Statistieken NSKO: telling van de gebouwen, 1970 
 
 206.    - Uitgaven van werkgeverstijdschrift 'Sociaal Nieuws', 

1974-1977, een pak 
 207.    - Losse omzendbrieven van overheid, CRKLO en NSKO,    
   

1956-1979; 4 omslagen 
 
Gebundelde omzendbrieven van CRKLO, NSKO, DKO, bisdom 
Antwerpen; totaal 6 pakken :   
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 208.    -1959-1966, 1968-1970, 1971-1973   3 pakken 
 209.   -1975, 1976, 1977      3 pakken 
 
 

 3.2    Personeel  
 

 210.    - 'Register van het onderwijzend personeel' : in 
dienst 

genomen kleuterleidsters en leerkrachten, 1898-1969 
 

 211.    - Aanstellingen onderwijzend personeel, 1929-1961, 
totaal 24 dossiers :  1919-1961  10 dossiers,  1938-
1952  10 dossiers,  1939-1950  4 dossiers 
 

 212.    - Reaffectatie van de leerkrachten : Overeenkomst van 
de overname van de gesubsidieerde vrije lagere- en 
kleuterschool in Wortel door gemeente Hoogstraten met 
MOD.F/Q (opheffing bestaande school), van kracht 1 
sep-tember 1977; ondertekend door de 7 bestaande 
leerkrach-ten in 7 exemplaren 
 

 213.    - Loonstaten van werkkrachten, 1974-1977,  1 pak 
 
 214.    - Briefwisseling over lonen en benoemingen, 1963, 
1966; 

2 stuks 
 

 215.    - Omzendbrieven van CRKLO, NSKO en overheid over over- 
eenkomsten met personeel, 1963, 1967;  1 omslag 
 

 216.    - Omzendbrieven van CRKLO en NSKO over syndicale 
afvaar- 

diging in scholen, 1963;  1 omslag 
 

 217.    - Verslagen van personeelsvergaderingen van de leer- 
krachten, 1973-1976;  2 boekjes 
 
 

3.3   Gebouwen en uitrusting 
 

 218.    - Geregistreerde toelating door Frans Van Bergen en  
Maria Van Bergen om onderhoudswerkzaamheden te mogen 
uitvoeren aan de vensters van de meisjesschool uitge-
vende op zijn grondperceel, 20 mei 1919; idem door 
Arthur Coenen, 9 augustus 1908;  2 stuks 
 

 219.    - Briefwisseling over bouwen van een scheidingsmuur en 
  

plaveien koer met kopie rekening aannemer, 1928-1929 
 

 220.    - Bouwen van tweede lokaal voor de kleuterschool van  
Wortel : overeenkomst van 10 november 1947 : toelage 
van 200.000 fr van gemeentebestuur van Wortel; 
toelating door 'Ursulinen Hoogstraten' om op haar 
grond te bouwen, 10 december 1948; twee kleine 
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plattegronden van de schoolgebouwen,  1 omslag 
 

 221.    - Kopieën van briefwisseling van de gemeente Wortel 
met  

de overheid en de bank over het lenen van 200.000 fr 
voor de bouwwerken aan de school te Wortel, 1947-1948;  
1 omslag 
 
 

 222.    - Briefwisseling met architecten over bouwwerken kleu- 
terschool te Wortel, 1947;  2 stuks 
 

 223.    - Toelating tot bouwen en uitbreiden van schoollokalen  
aan de 'Vereniging der Parochiale Werken van de 
Dekenij Hoogstraten' door kerkfabriek St.Jan Baptist 
te Wortel en 'Ursulinen Hoogstraten' te Hoogstraten op 
hun gronden te Wortel, 24 juli 1959;  3 stuks 
 

 224.    - Plan, lastenboek, bouwvergunning en voorwaarden 
over- 

heid voor het bouwen van een refter aan de school te 
Wortel, 1965;  1 omslag 
 

 225.    - Onderhoudscontract brander wordt stopgezet, 1976 
 
 
 

3.4   Financiën 
 

3.4.1    Algemeen 
 

 226.    - Omzendbrieven over boekhouding, van overheid, CRKLO,  
DKO en bisdom Mechelen; 1959, 1966-1978;  1 omslag 
 
 
3.4.2    Boekhouding    
 
'Register der Boekhouding' van de gesubsidieerde vrije 
meisjesschool te Wortel, Rooimansstraat 5 : 
werkingskos-ten verdeeld per staatstoelagen en 
provinciale toelagen: 
 

 227.   -  1960-1970  2 exemplaren 
 228.   -  1971-1977  1 exemplaar 
 
 229.    - Dagboekjes van uitgaven/werkingskosten 1959-1970,  

2 stuks 
 

 230.    - Uittreksels van ontvangen werkingstoelagen van staat  
en provincie, 1959-1962;  2 omslagen 
 

 231.    - Briefwisseling over werkingstoelagen en verificatie,  
1968-1984;  1 bundel 
 

 232.    - Briefwisseling over 'Ontslaging van belastingen',   
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1927-1931;  1 bundel  
 

 233.    - Verklaring ontvangst boekhoudkundige stukken door  
pastoor H.Luyts, 29 november 1978 
 
 
3.4.3    Begrotingen algemeen 
 

 234.    - Document I bij begrotingen voor 1967, 1968, 1969; 
3 stuks 
 

 235.    - Omzendbrief CRKLO 1971, blanco formulieren Document 
I  

voor 1970-1972; 1 omslag 
 
 
3.4.4    Rekeningen en bewijsstukken   
 

 236.    - Rekeningen voor 1947-1958/59, niet getekende 
stukken,  

1 omslag 
 

 237.    - Briefwisseling Interkempen, 1959-1962;  1 omslag  
 

Bewijsstukken bij rekeningen (rekeningen leveranciers, 
aannemers, schoolmeubelen en andere schoolmateriaal), 
totaal 24 omslagen :      
          omslagen 

 238.   -  1957-1972       1     : zonder refertenummers  
 239.   -  1966-1973       1     : enkele losse stukken 

   240-246.-  1959-1966    7 
   247-253.-  1967-1973       7 
   254-261.-  1974-1978   8 
 
 262-265.  - Bewijsstukken bij rekeningen (uittreksels van 
Bestuur 

der Postchecks), 1972-1979;  4 omslagen 
 

 266.    - Bewijsstukken bij rekeningen (11 boekjes recu's van  
Bestuur der Postchecks), 1961-1976;  1 omslag 
 

 267.    - Weddefiches leerkrachten, 1974-1977;  1 omslag 
 
 
 
3.5   Onderwijs en opvoeding 
   

 268.    - Omzendbrieven van bisdom Antwerpen met richtlijnen  
voor godsdienstonderricht voor scholen, 1962-1964; 
bedenkingen kloosterlingen over opvoeden kinderen, 
1964; 
2 omslagen 
 

 269.    - 'Prijskampen 5de en 6de leerjaren', 1970/71-1971/72; 
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1 boekje 
 

 
 
3.6   Overige voorzieningen 
 

 270.    - Aanstelling 'medisch opziener' door het 
schoolcomité,  

1959;  Aanstelling lid oudervereniging, 1965;  1 
omslag 
 

 271.    - Omzendbrieven over studiebeurzen, 1959; Omzendbrief  
over school-TV, 1965;  1 omslag 
 

 272.    - Registratie voor vergoedingen leerkrachten voor mid- 
dagmaalbewaking, 1966-1976;  1 omslag 
 

 
3.7   Stukken zonder merkbaar verband met de  
   gesubsidieerde vrije lagere meisjesschool 
 

 273.    - Dagboek/agenda van de schoolmeester van de gemeente- 
lijke jongensschool te Wortel : 'Bestuurlijke 
Briefwis-seling", 1928-1953 
 

 274.    - Aantekenboek van de schoolmeester van de 
gemeentelij- 

ke jongensschool te Wortel van de briefwisseling 1937-
1974; vanaf 1949 verslagen van vergaderingen, 
inspecties 
 
 
 
 
 
 

4. ARMBESTUUR, COO 
 

  17.    - Openbare verkoop van schaarhout en gekapte mast 
door: 

 gemeentebestuur voor  34 fr  2 kopers 
 armbestuur  voor 163 fr 6 kopers 
 kerkfabriek  voor 340 fr  13 kopers,  
 18 december 1876;   
zie  1.2.2.2  Houtverkopingen 
 

  19.    - Openbare verkoop van schaarhout en 'dumsel', 13 
loten  

door de kerkfabriek van Wortel en COO van Wortel; 
opbrengst totaal 515 fr; 1 februari 1933; 
zie  1.2.2.2  Houtverkopingen 
 

  22.    - Nota van de openbare verhuring van de goederen van 
de  

kerk van Wortel op 23 februari 1886 : 'boerestede met 
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huis, stal, schuur, gebouwen en hof', bouwland, weiden 
en beemden 11 ha 7 are 5 ca, heide en weide 10 ha 16 
are 20 ca, te Achtel. Verhuring van de goederen van 
het Armbestuur van Wortel op 6 december 1887 : 8 
percelen bouwland en weiland te Wortel en Rijkevorsel. 
De verhu-ringen zijn voor 9 achtereenvolgende jaren; 
zie  1.2.3.1  Pachtcontracten 
 

  35.    - Ontvangstbewijs door de burgemeester van Wortel 
namens de ontvanger van de kerk en armbestuur van 
Wortel van een volle aflossing van cijnsen tegen de 
20ste penning (wet 18 december 1790) door Jacobus 
Boeckx, Achtel, aangaande de kerk van Wortel, de 
'Capelanie van Wortel' en het armbestuur van Wortel, 
27 juli 1851;  
zie  1.2.5.1   Renten en cijnsen 


