Coronamaatregelen in het archief
Door de huidige coronamaatregelen verloopt de dienstverlening van het stadsarchief bij voorkeur digitaal. Stuur
je vraag naar modern.archief@ieper.be of bel 057 23 94 40. We helpen je graag verder.
Op afspraak
Is een bezoek aan het archief noodzakelijk, dan kan je enkel op afspraak terecht in onze leeszaal. We werken
met tijdsblokken en geven voorrang aan studenten, doctorandi en personen die om beroepsredenen
archiefonderzoek doen. Zonder afspraak kan je de leeszaal, ook voor een korte vraag of opzoeking, niet
bezoeken.
De leeszaal is geopend tijdens volgende openingsuren:
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Blok 1 13u30 - 15u30 13u30 - 15u30 13u30 - 15u30 13u30 - 15u30 9u00 - 12u00
Blok 2 15u45 - 17u45 15u45 - 17u45 15u45 - 17u45 15u45 - 17u45
/

Hoe maak je een afspraak?
Mail minimum 24 uur op voorhand naar modern.archief@ieper.be of bel 057/23 94 40 en vermeld op
welke dag(en) en tijdens welke tijdsblok(ken) je wil langskomen. Je afspraak is geldig na
bevestiging.
Je kan per week maximum drie blokken reserveren (op basis van beschikbaarheid).
Kan je een gemaakte afspraak niet nakomen, geef ons dan zo snel mogelijk een seintje.

Bereid je bezoek voor
Breng je eigen schrijfgerief en eventueel laptop mee. Er is gratis WIFI.
Zoek thuis op welke stukken je wil inkijken. Neem een kijkje op:
inventarissen Kasselrijarchief en OCMW (Ancien Regime)
ieper.bibliotheek.be (boeken)
collectie.ieper.be (andere stukken)
Geef de gewenste archiefstukken door bij je reservatie, dan leggen we ze alvast voor je klaar.

Tijdens je bezoek
Hou rekening met de algemene veiligheidsvoorschriften: hou zoveel mogelijk afstand en kom niet als je
ziek bent.
Het dragen van een mondmasker is verplicht.
Ontsmet de handen voor je binnenkomt. Er is handgel is beschikbaar bij de ingang.
Meld je aan op het afgesproken uur. Zijn er bezoekers voor je aan balie, blijf dan nog even in het sas
(ingang bibliotheek) wachten.
Jassen en rugzakken berg je op in de lockers (naast de openbare toiletten). Enkel laptop, gsm, fototoestel
en schrijfgerief zijn in de leeszaal toegelaten.
Er is toegang tot de handbibliotheek.
De leeszaalcomputers, scanners en microfilmlezers zijn voorlopig niet beschikbaar.
Neem bij voorkeur foto’s met je gsm of fototoestel. Fotokopies en scans zijn enkel mogelijk door een
leeszaalmedewerker.
De openbare toiletten zijn toegankelijk.

Online archiefonderzoek
Veel informatie vind je al online. Start je zoektocht via één van deze websites:
Bekijk de mooiste foto’s via www.westhoekverbeeldt.be.
Snuister in oude kranten (voor 1950) op www.historischekranten.be.
Ontdek onze collectie plannen, postkaarten, foto’s en ander moois via collectie.ieper.be.
Start de zoektocht naar je familiegeschiedenis op www.vrijwilligersrab.be (West-Vlaamse akten tot en
met 1918). Voor de registers ouder dan 100 jaar kan je na aanmelding terecht
op www.familysearch.org. Parochieregisters (17de en 18de eeuw) zijn digitaal beschikbaar via de databank

van het Rijksarchief. Meer uitleg over deze websites vind je hier en met deze handleiding maak je de nodige
logins.
Middeleeuwse en vroegmoderne stadsrekeningen van steden zoals Ieper, Wervik en Waasten kan je
raadplegen via de website van het Rijksarchief.
Bouwplannen en genealogische stukken kan je digitaal opvragen. Het tarievenreglement vind je hier.

