Nieuwsbrief 2018 nr. 4
1.

Bestuurlijke mededelingen
1.1. Openingstijden
➢

De reguliere toegankelijkheidstijden blijven voor juli t/m december 2018, dezelfde:
iedere woensdag en zaterdag van 13u30 tot 17u. ( niet open op wettelijke feestdagen)

➢

Extra laatavondopeningen:
Gezien de goede respons op ons proefproject i.v.m. de extra laatavondopeningen
tijdens het voorbije voorjaar worden op volgende woensdagen terug een extra
laatavondopening voorzien tot 21u. En dit op:
➢ woensdag 19 september
➢ woensdag 17 oktober
➢ woensdag 21 november
➢ woensdag 19 december

1.2. Winterstop

Naar jaarlijkse gewoonte is Gestella tijdelijk dicht van donderdag 20 december tot en
met vrijdag 11 januari 2019. De redactie wenst u alvast prettige eindejaarsfeesten toe.
1.3. Werknamiddagen.

Iedereen kan op elke dinsdag- en vrijdagnamiddag van 13u30 tot 16u30 deelnemen aan
de werknamiddagen en zo haar/zijn steentje bijdragen bij de uitbouw van onze vereniging.
Er is meer dan werk genoeg. We heten u alvast van harte welkom en zetten de koffie
klaar. Voor alle zekerheid of bij twijfel bel na 12u het nummer: 059 27 51 03. Indien
geen antwoord = geen werknamiddag.
1.4. Werkgroepen
1.4.1. Werkgroep: “Inventarisatie rouwberichten en gedachtenissen”.

Deze werkgroep is waarschijnlijk in tijd de langst lopende. Hoeveel rouwbrieven en
gedachtenissen (200.000, 250.000 of 300.000?) ons documentatiecentrum rijk is, weet
niemand. De geschonken rouwbrieven en gedachtenissen worden eerst alfabetisch
voorgesorteerd. Wat nieuw is, wordt digitaal geïnventariseerd; deze overzichtslijsten (nu
reeds ca.145.000 namen) kan je raadplegen op www.gestella.be. Enkele vrijwilligers helpen
de coördinerende Magda bij het definitief opbergen van de aanwinsten in de juiste bakjes
of mappen. Deze activiteit is telkens de eerste dinsdag van de maand (niet in januari);
komende werknamiddagen zijn dinsdagen 2 oktober, 6 november en 4 december
1.4.2. Werkgroep: “Inventarisatie Gistelse begraafplaatsen”.

Ooit werd door de Gistelse erfgoedcel een architecturale inventaris van de begraafplaatsen
Snaaskerke, Zevekote opgemaakt. De inventaris van de begraafplaats van Moere wordt nu
verder afgewerkt. Het duo Daniel en Paul maken van deze kerkhoven naast een
fotografische inventaris van alle graven ook een zo gedetailleerd genealogisch beschrijf van
de vermelde overledenen op. Ze kunnen hierbij rekenen op de steun en medewerking van
Jef Depuydt en van enkele leden en de ondersteuning van Gestella vzw.
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1.4.3. Werkgroep : “Bibliotheek – archief”.

Tal van tijdschriften worden/zijn nu gedigitaliseerd en kunnen nu geraadpleegd worden op
de PC in ons documentatiecentrum. Naast de digitalisering wordt geopteerd om de
ontbrekende nummers bij de bestaande collecties tijdschriften zoveel mogelijk aan te
vullen.
Nieuwe tijdschriften worden in de digitale bibliotheek opgenomen o.m. “ Cnoc is Ier”, “
Heist leeft ”, de ” Jaarboeken Maldegem”… De boekenlijst van onze bibliotheek wordt
volledig nagezien en bijgewerkt. Al wie wat tijd heeft en graag een handje wil helpen bij dit
werk is van harte welkom. Iedere tweede dinsdag van de maand.
1.1. Oproep
De erfgoedcel Gistel zoekt dringend vrijwillige medewerkers om het Gistels funerair erfgoed
te inventariseren en de meest waardevolle grafstenen in kaart te brengen. Wie bijkomende
informatie wenst of interesse vertoont om aan dit project mee te werken, neemt contact op
met:
➢ Dirk Ghys erfgoed- en cultuurcoördinator stad Gistel: cultuur@gistel.be
➢ Joke Meerkens Coördinator IOED Polderrand: info@polderrand.be
Voor bijkomende informatie wordt u dan medio november uitgenodigd voor een introductiemoment
2.

Activiteiten.
2.1. Terugblik op de voorbije activiteiten
➢

Tentoonstelling “ Sint Godelieveverering door de eeuwen heen” zondag 8 juli
Op deze tentoonstelling met o.a. de collectie affiches van de Godelieveprocessie
die doorging in ons lokaal mochten we tal van leden en sympathisanten verwelkomen.

➢

Tentoonstelling “ Keuzes, Kiezen, Verkiezen” op zondag 5 augustus
Tijdens de Kastelentocht konden de deelnemers tussen 9 en 17u deze tentoonstelling bezoeken en velen maakten hiervan ook gebruik om even terug in de
tijd van toen te duiken, zo konden ze o.m. oude krantenartikels , pamfletten en
kieslijsten inkijken.

Keuzes, Kiezen, Verkiezen
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➢ Herdenkingsplechtigheid “ Het gevecht van Snaaskerke” vrijdag 24 augustus.
Ook dit jaar mochten we naast de vele prominenten ook veel sympathisanten op
deze herdenking verwelkomen. Deze plechtigheid werd geleid door ons lid Dirk van
der Bauwhede. Ruiters van een lokale club symboliseerden de deelname van een
cavalerie eenheid aan het gevecht. Voor de organisatie van dit evenement konden
we rekenen op de steun en medewerking van het FSS (Fonds voor Sociale
Solidariteit van Rijkswacht en Politie), de heemkring Gestella vzw, de politiezone
Kouter, de provincie West-Vlaanderen, de stad Gistel en de intergemeentelijke
cultuurvereniging Ginter.
2.2. Nieuwe programmatie:
➢

Zondag 7 oktober 2018 op de Oostmolensite, Warandestraat, Gistel

“ Molendagen - Olieslaan in de Oostmolen”
Eerste zondag van oktober is nu al enkele jaren de traditionele molendag in Gistel. De
vrijwillige Gistelse molenaars zijn die dag met zijn allen present om de werking van de
Oostmolen uit te leggen en vooral om olie te slaan.
In het documentatiecentrum van Gestella vzw. kom je meer te weten over de Gistelse
familie Peel, molenbouwers, die naast de restauratie van talrijke molens in eigen land ook
regelmatig de grens over trok en met hun kennis en knowhow talrijke projecten tot een
goed einde bracht. Deze tentoonstelling is opgebouwd met documenten uit het
privéarchief van de familie Peel. Ook is er voor de eerste keer een unieke projectie van
de kortfilm, door Omer Kyndt opgenomen, die de heropbouw na de brand toont.
Tentoonstelling te bezichtigen van 10u30 tot 17 u
Gratis toegang.
➢ Zondag 11 november 2018 doorlopend van 10u tot 17u in het
documentatiecentrum Gestella, Warandestraat 29 B, 8470 Gistel

Tentoonstelling
“ Overleden Gistelse oudstrijders WO I ”
De gruwel van de periode 1914-1918 is reeds uitvoerig in de kijker gezet in de voorbije
jaren. Op de diverse monumenten van oorlogsslachtoffers in onze stad kan je de namen
lezen van tal van jonge mensen die hun leven gaven in deze strijd. In deze tentoonstelling
met doorlopende pps presentatie willen we even stilstaan bij hen die niet meer naar huis
terugkwamen na deze periode.
Gratis toegang
➢

Zaterdag 17 november 2018 in het O.C. Moere, Molenstraat 30, Gistel

“ Grote veiling ”
i.s.m. Spaenhiers, Koekelare en Graningate, Middelkerke
Ook dit jaar kunnen alle leden van zowel Graningate, Spaenhiers en Gestella deelnemen
aan de grote veiling onder leden ( leden in orde met hun lidmaatschapsbijdrage 2018) en
dit als aanbieder van loten en zeker als potentiële koper.
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Wie weet vind je op de veiling een in uw archief/collectie ontbrekend stuk of misschien
vind je een mooi kerst- of nieuwjaarscadeau tegen een schappelijk prijsje.
De aangeboden stukken moeten betrekking hebben op de heem- of volkskunde, ook lokale
geschiedenisstukken of genealogische werken ( familieboeken, volkstellingen…..)
Alle aangeboden loten kunnen vooraf bekeken worden op zaterdag 17 november en dit van
10u30 tot ca. 13u45. Kopers dienen zich wel voor 14u te registreren. Het eerste lot wordt
door veilingmeester Filip Debaillie om 14u opgeroepen. De veilingvoorwaarden en
catalogus zijn te raadplegen op de websites van de diverse kringen (graningate.be of
spaenhiers.be of gestella.be )
Archief en bibliotheeknieuws.
2.3. Overzicht schenkingen.

Archief Zedelgem
Lucien De Cleer,
Oudenburg
Urbain Decorte, Eernegem

rouwbericht

Schenker

gedachtenis

Ook tijdens de voorbije zomer met wereldvoetbal en Ronde van Frankrijk mochten we
terug diverse schenkingen in ontvangst nemen. Nu alles nog netjes ordenen en dan kan
men weer een groter pakket documenten raadplegen in ons centrum of via de site
www.gestella.be

672
44

110
12
477 6 nrs. Weekbode, 5 nrs. BEIblijver, 3
boekjes lit. afscheidsdienst
3 nrs. Para Commando

Gilbert Dekeyser, Gistel
Anna Demonie, Gistel

10 nrs. Zeewacht

Jef Depuydt, Aartrijke

Fernand Devos, Oostende
John Dumarey, Oudenburg
Luk Gheysen, Gistel

Johan Hoste, Oudenburg
Luc Kimpe, Gistel
Antoinette Laureyns, Westkerke & Lucien De Cleer
Marie Christine Logghe, Gistel
Schenking Georges Mergaert,
Varsenare
Lucien De Cleer
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Overige documenten
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8
123
204

38 jaargedachtenissen, Liederen over de
moord van Beernem (L. Bauwens), Liber
memorialis Leo Vanackere 1979,
Kiezerslijsten, 6 wegbergmappen
7 Archiefbrief Oostende, pak huwelijks-jubilea
19
Genealogie Vandooren, 1 gedachtenis
priesterwijding, 4 geboortekaartjes, 33
gedachtenissen 1ste communie, 105
gedachtenissen plechtige communie
2 glazen Gistelse brouwerij Van Hencxthoven

162
Film “ Gistel wil de trein niet missen”
(Omer Kyndt)
8
665

10
1055 1 doos godsdienstige boeken, Map
persberichten, Vlaanderen:
verkiezinguitslagen 1995, Kunstmatige
inundatie in maritiem Vlaanderen, De
Vlaamsche Kustvlakte, Manneke uit de
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Johan Plovie, Bredene

78

Annie Pollet, Zandvoorde
Daniël Quintens, Snaaskerke

465
639

Stefaan Sabbe,Westkerke
Edgard Vandousselaere, Gistel
Begrafenissen Vanhooren,
Gistel
Germain Vandousselaere
Andre Vanhulle, Oostende
Andre Van Poucke, Roksem
Erik Verheyde, Gistel

175
5
140

Monique Verheyde, Gistel

3.

rouwbericht

gedachtenis

Schenker

35

1

Overige documenten

Mane 2014, Openluchtmuseum Bokrijk
1959, Vade-mecum Huisvesting, Heilig
Bloed te Brugge 1990, De necrologie van de
Sint Godelieve abdij Gistel & Brugge, Sint
Godelieve van Gistel 1947, Godelieve van
Gistel (Mr. English), Gids voor het behoud &
Beheer Kerkelijk Kunstbezit, Handelingen
der maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Broeder
Isidoor, Richtplan West–Vlaamse gewesten,
Inleiding tot de Kerkelijke Instellingen,
Politieke Geschiedenis & Kulturele religieuze
geschiedenis , Gemeenteraadsverkiezingen
1988 in beeld, Leerlingenresultaten Sint Leo
Brugge, Heemkundige kring Merkem 1989,
Bidprentjes in de Zuidelijke Nederlanden,
Orgelmemorandum 1996, memorialen 19e
eeuw,
7 1 jaargedachtenis, Klapper op de huwelijken Bredene Molendorp 1875-1940
1930
44 7 kiezerslijsten, Heist leeft 2018/1, 100 jaar
Slag bij Plassendale, pak formulieren
kwartierstaat , 11 jaargedachtenissen
36 20 affiches
3
26
12
450 4 nrs. Brugse gidsenkring
Jaaroverzicht West- Vlaanderen 2017
1 12 nrs. Tam Tam Kust, 15 nrs. Gazet van
Oostende
17 nrs. Zeewacht
Lijst afgesloten op 25 augustus 2018

Personalia.
3.1. Geboorten.
➢

Nora is het eerste kleinkind van onze leden Etienne Compernolle en Chantal Smekens.
Nora is het dochtertje van Reinald en Nele Compernolle – Tempelaere en werd op 16
juni 2018 geboren.

Gestella vzw. heet de nieuwe kleine spruit van harte welkom. Proficiat aan de ouders.
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3.2. Jubilea

Op 16 augustus 2018 was het precies 50 jaar geleden dat André Tommelein en Marie
José Verbeerst in het huwelijksbootje stapten.
➢ Op 06-09-1968 exact 50 jaar geleden huwden te Stalhille Fernand Devos en Francine
Pauwels, ze zijn reeds 25 jaar lid en regelmatige bezoekers van Gestella.
➢

Gestella wenst de jubilarissen nog vele jaren.
3.3. Zij die ons verlieten.

Germain Verstegen , echtgenoot van Simonne Feys, overleed te Koekelare op 26 juni
2018, broer van onze leden André en Rachel Verstegen-Feys en Maurice en Maria
Verstegen-Willem.
➢ Op dinsdag 7 juni 2018 overleed te Dottignies Mevr. Huguette Van Neck (° Mouscron
13-10-1933) , echtgenote van ons lid Michel Den Baes.
➢ Op 13 september 2018, overleed te Gistel Hubert Lauwers echtgenoot van Mevr.
Jacqueline De Poorter. Hubert was de vader van ons lid Jo – Katrien Lauwers-Janssens
➢

Gestella vzw. biedt aan de families en nabestaanden bij het heengaan van hun geliefden.
zijn oprecht medeleven aan.
4.

Medegedeeld:
4.1. Filmnamiddag: Uit Gistelse vervlogen tijden
Zondag 21 oktober vanaf 14 uur, Abdij Ten Putte, Abdijstraat 84 in Gistel
Op deze herfstnamiddag kun je genieten van enkele merkwaardige films van vroeger. In
een eerste filmpje wordt Gistel anno 1958 getoond. In het straatbeeld herken je
ongetwijfeld heel wat bekende Gistelnaars, familieleden, vrienden … Je ziet ook
verschillende gebouwen en huizen die nu verdwenen zijn. In een ander filmpje maak je
kennis met het rijke Vlaamse wielerleven in vroegere tijd. De bekendste Gistelse coureur
was toen ongetwijfeld Sylvère Maes, winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1936 en 1939.
Romain Maes, die de Tour won in 1935, woonde eveneens een tijdlang in Gistel. In de
cafetaria kun je bij een drankje talrijke herinneringen aan ‘de tijd van toen’ ophalen.
•
•
•
•

Voorstellingen om 14, 15 en 16 uur
Toegang: € 6 (drankje inbegrepen)
Toegangskaarten te verkrijgen de dag zelf vanaf 13.15 uur in de cafetaria
Info: Godelievemuseum, tel. 0479 79 08 89 info@godelievevangistel.be of
godelievemuseum@hotmail.com en www.godelievevangistel.be

4.2. Nieuw boeken

➢ Auteur Marc Wackenier
In 2012 hebt u kennis kunnen maken met 'de Canadakoffer' en in 2016 met 'Dorp in een
klerikale houdgreep, Alveringhem 1830-1899'. U bent één van de vele honderden lezers die een
nauwe en nostalgische verbondenheid heeft met Alveringem. Vandaag krijgt u als bevoorrecht
lezer en geïnteresseerde de gelegenheid om in te tekenen voor een exemplaar van
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'Een eeuw in den drank te Alveringhem, Oeren en Sint-Ricquiers,
1840-1940'
Een 'nuchtere' kijk op het Alveringhem van toen
aangevuld met sappige anekdoten en verhalen van toen
In deze publicatie neemt hij u mee op kroegentocht doorheen Alveringhem, Oeren en SintRicquiers. Hieruit blijkt duidelijk dat nagenoeg iedere Alveringhemnaar ergens zijn roots heeft
in het herbergierbestaan want nergens waren zoveel herbergen als te Alveringhem. Maar zelfs
wie zich niet rechtstreeks kan terugvinden bij één van de meer dan 200 herbergiers en de vele
aanverwanten zal zich kunnen inleven in een nostalgische wereld van herbergen, herbergiers,
logementhouders, estaminets, brouwers, .....
Meer dan 300 pagina's verhalen, sappige anekdotes, een situering van alle gekende herbergen
en vooral veel onuitgegeven foto's en iconografisch materiaal samen met een extra bijlage van
meer dan 200 aanverwante bidprentjes en doodsbrieven.
Beleef de tijd van onze voorouders in deze prachtige uitgave, gebonden en hardcover.
Het werk sluit aan bij mijn vorige publicaties en vervolledigt de kijk op Alveringhem.

Gestellaleden kunnen uitzonderlijk van deze voorwaarden € 28 (exclusief € 8
verzendingskosten) genieten tot 31 oktober. Deze inschrijvingen ( 1 t/m 31 okt.)
kunnen enkel via ons secretariaat te gebeuren.
Na publicatie wordt het boek te koop aangeboden bij de uitgever voor 35 euro.
De oplage is beperkt. Het boek verschijnt rond half september 2018.
Marc Wackenier
Sint Rijkersstraat 18,
8690 Alveringem
0495 51 00 91 / 058 288767

mwackenier@telenet.be

PS : Er zijn bij de auteur nog enkele exemplaren van 'de Canadakoffer' (2012), en 'Dorp in
een klerikale houdgreep, Alveringhem 1830-1899' (2016) beschikbaar tegen de sterk
verminderde prijs van 15 euro.

➢ Auteur Filip Debaillie

Snaaskerke, Zevekote, Moere en Gistel
1940 – 1944
Bezet en Bevrijd
Auteur: Filip Debaillie
Uitgeverij Bonte

Tot op vandaag zijn er bijna geen foto’s van Snaaskerke, Zevekote, Moere of Gistel tijdens de
Tweede Wereldoorlog bekend. Ook in de lokale archieven blijkt de informatie over deze
donkere periode zeer schaars te zijn. Het was een enorme uitdaging om dit vergeten hoofdstuk
voor Gistel en haar deelgemeenten te onthullen.
Aan de hand van een tachtigtal – deels nooit eerder gepubliceerde foto’s – worden in het boek
diverse lokale gebeurtenissen toegelicht. De meeste foto’s zijn door Duitse soldaten zelf
genomen en geven ons een beeld van groot-Gistel zoals je ze nog nooit zag.
Ook de bevrijding door de Canadezen in september ’44 ontsnapt niet aan onze aandacht.
De Brugse uitgeverij Bonte, www.bonte.be geeft het boek uit dat 160 blz. telt. Het zal begin
december beschikbaar zijn en te koop aangeboden worden tegen €19,50 + eventuele
verzendingskosten.
Vooraf inschrijven of meer info kan via email filip.debaillie@telenet.be of op het nummer
0495/83.32.24.
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5. Gestella & Erfgoeddag 2019
Onder het motto 'Hoe maakt u het?' richt de 19e editie
van ERFGOEDDAG op zondag 28 april 2019 volop de
schijnwerpers op vakmanschap.
Centraal staat het cultureel
vakmanschap, meesterschap,
Vlaanderen.

erfgoed van en over
leren en maken in

In navolging van de succesvolle Openmonumentendag
2018 (met ongeveer 1500 bezoekers) is de heemkring
Gestella vzw ook nu bereid om de organisatie en de
uitwerking van de ERFGOEDDAG 2019 op zich te nemen.
Voor de concrete invulling doen we een beroep op u. We
denken hierbij zowel aan particulieren als aan
opleidingscentrums, die bereid zijn om hun kennis en
kunde van een vergeten vakmanschap op demonstratieve
wijze aan het brede publiek te tonen.
Zonder afbreuk te willen doen aan de waarde van het
artistieke en kunstvakmanschap richten we ons met deze
Erfgoeddag vooral op het ambachtelijke, zoals:
het bewerken, maken en restaureren van: lederen voorwerpen, glasramen, oude meubelen, houten
speelgoed en oude houten of stenen huishoudelijke gebruiksvoorwerpen…
Ook de vergeten ambachtelijke beroepen zoals kantklossters, hoefsmid, klompenmaker, (vis-)
nettenbreier, touwzwingelaar, kalligrafische steenkapper, lederbewerker, zadel- en schoenmaker, en
tal van andere ambachten verdienen de nodige belangstelling.
Naast de voorstelling van de verschillende ambachten schenken we ook de nodige gedocumenteerde
aandacht aan de gebruikte ambachtelijke gereedschappen.
Mocht u, een kennis of uw organisatie bijkomende inlichtingen wensen en interesse hebben om
belangloos (*) mee te werken aan de invulling van de Erfgoeddag 2019 aarzel dan niet om voor
1 november 2018 contact op te nemen met Noël Denduyver, heemkring Gestella vzw
mail: gestella@skynet.be of tijdens de openingsuren op tel. 059 27 51 03.
Op woensdag 14 november om 19u plannen we een eerste overlegmoment in de lokalen van Gestella,
Warandestraat 29, 8470 waarop geïnteresseerden van harte welkom zijn.
(*)

Gestella staat in voor de huur van de zaal, publiciteit… Uw deelname is belangloos daar Gestella niet in de
mogelijkheid om u financieel te vergoeden, een discrete publiciteit en verkoop is wel toegestaan.

6. Artikelen Gestellakrantje

Momenteel is de redactie door zijn voorraad te publiceren artikelen in het Gestellakrantje heen.
Vandaar deze warme oproep om uw artikel voor 15 november (rekening houden met de
eindejaarverlofperiode van de drukkerij) door te sturen naar gestella@skynet.be
Bij deze dankt de Gestellaredactie alle auteurs die dit jaar meehielpen om ons krantje een
kwalitatieve waardevolle invulling te geven.
Dank U
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