NIEUWSBRIEF 2021 nr. 2
1. Bestuurlijke mededelingen
Covid-19 laat ons nog steeds niet gemakkelijk los. De tweede golf in het
najaar sloeg hard toe en we dienden alle activiteiten te annuleren; ook het
documentatiecentrum ging enkele weken dicht. Maar ondanks dit alles laten
we de kop niet hangen en doen verder en hopen steeds maar op beterschap.
1.1 Publiciteit
In onze vorige nieuwsbrief werden twee diagrammen gevoegd die een globaal
inzicht gaven in onze inkomsten en uitgaven. Aan de inkomstenzijde is
publiciteit (en giften) goed voor ongeveer 13%. We zijn deze “sponsors”
uiteraard zeer dankbaar en van de gelegenheid maken we graag gebruik om
de lezers eens naar de gele kaftbladen van het Gestella Krantje af te leiden. U
vindt er alle sponsors op terug.
Indien u ooit eens bij een van de geciteerde sponsors terecht komt weet dat u
door uw aankoop of verrichting de sponsor uiteraard een plezier doet en dat u
ook Gestella op een onrechtstreekse wijze steunt.
1.2 Enquête – resultaten
Het voorbije jaar kregen de bezoekers van onze website de mogelijkheid om
er de enquête in te vullen. Eénentachtig (81) personen hebben de enquête
ingevuld waarvan meer dan 80% leden. Dit vertegenwoordigt ongeveer 1/5
(20 %) van ons ledenaantal en blijkbaar is dit geen slecht resultaat. Op één
antwoord na zijn de antwoorden en de voorstellen “positief”. Nu is het
uiteraard aan het bestuur om met de resultaten aan de slag te gaan en na te
gaan of ons beleid dient aangepast.

-

Hoewel het niet de bedoeling is om in deze nieuwsbrief de antwoorden te
analyseren verdienen zeker volgende zaken te worden opgevolgd:
de samenstelling van de documentatie in functie van de verwachtingen van
de bezoekers;
de openingstijden;
de kwaliteit van onze producten (website, Gestella Krantje,…);
de inhoud van de website;
de uitgiftevorm van het Gestella Krantje;
de aard van de activiteiten.
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De resultaten van de enquête worden weldra op de website geplaatst. Van
zodra mogelijk zal dit met het voltallige bestuur worden besproken.

1.3 Algemene Vergadering
De statutaire “Algemene Vergadering” moest in principe plaats grijpen binnen
de twee maanden van het nieuwe jaar. Dit heeft om de overbekende reden
niet kunnen plaatsgrijpen. We hopen dit zo vlug mogelijk te kunnen
organiseren.
Het is niet omdat we fysisch (nog) niet konden bijeenkomen dat er geen
behoefte is aan het afwerken van een agenda. Hoewel niet uiterst dringend
maar toch gemakkelijk te realiseren online, is de benoeming van ereleden. Dit
is statutair een bevoegdheid van de Algemene Vergadering. De leden van deze
Vergadering werden per mail aangeschreven en gevraagd of ze al dan niet
akkoord gingen met de benoeming van volgende verdienstelijke leden:
Germain Bonte, André Van Poucke en André Vanhulle.
Er was een unanimiteit wat de uitgebrachte stemmen betreft en derhalve
worden de drie voornoemde leden opgenomen in de galerij van de ereleden.
We wensen hen proficiat.
1.4 Digitalisering rouwberichten en bidprentjes
Vrij recent zijn we – op een bescheiden manier - gestart met het aanleggen
van een databank van digitale rouwberichten en bidprentjes. Het gaat (nog)
niet om de tienduizenden die nu in ons documentatiecentrum zijn geklasseerd
maar wel om recente rouwberichten en bidprentjes. De bedoeling is om deze
op termijn ook ter beschikking te stellen van de bezoekers in het
documentatiecentrum.
1.5 Verjaardagskalender
We kregen een aanbod om aquarellen van bekende locaties van Gistel en haar
deelgemeenten aan te wenden voor een of ander initiatief. Eerst werd gedacht
aan een jaarkalender maar het “actuele” aspect verdwijnt ook automatisch
wanneer het jaar eindigt. Op zoek naar iets tijdlozer is gekozen voor de
opmaak van een verjaardagskalender.
We hopen uiteraard dat velen zullen geïnteresseerd zijn en om iedereen te
kans te geven om zich de kalender aan te schaffen zullen we medio dit jaar de
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kalender voorstellen en de modaliteiten laten weten van hoe de kalender kan
besteld worden.
1.6 Extra steun
De penningmeester is wat blij met het financieel ruggensteuntje dat we bij de
start van het nieuwe werkjaar van onze leden mochten ontvangen. We geven
hieronder de namen weer van de milde schenkers en danken hen van harte.
Deze leden zijn:
Tousseyn Frieda, Oudenburg – Fam. Janssens-Tournoy, Gistel – Maekelberg
Marnix, Gistel – Sabot Nico , Gistel – Goes Marcel, Gistel – De Smet Dorine,
Gistel – Fam. Eelbode-Verdoolaege, Gistel – Fam. Maes-Albers, Gistel –
Debaillie Filip, Gistel – Heindryckx Geert, Gistel – Vansieleghem Georges,
Gistel – Bussche Johan, Westkerke – Logghe Chantal, Snaaskerke – Staelens
Jeannine, Gistel – Gevaert Kris, Gistel – Van Hee Gentil, Zevekote – Sinnaeve
Hilaire, Gistel – Fam. De Ly – Vanhee, Bekegem – Vermoortel Alfred,
Oudenburg – Vanhulle André, Oostende – Fam. Coudeville-Panckoucke,
Knokke – Baert Erwin,Oostende – Samyn Ingrid, Torhout – Osaer Lutgarde,
Beveren-Waas – Cattrysse Hervé, Koksijde – Fam. Compernolle-Smekens,
Etterbeek – Verheyde Raf, Genk – Demoortele Liliane, Gistel – Verheyde Erik,
Gistel – Vanhove Daniël, Moere – Lapon Chris, Herent -Slabbinck Daniël, Gistel
– Joke Lauwers, Nieuwpoort – Declerck Philip, Gistel – Antiek Dumarey John,
Oudenburg – Kyndt Robert, Oostende – Breemersch Willy, Oudenburg –
Neels Magda, Gistel – Verzekeringen Depuydt Filip, Gistel – Slagerij-Traiteur
Stefaan & Sabine Sabbe, Westkerke – Groenten & Fruit Dumarey (Dendauw
Catherine), Gistel – Verzekeringen Fibam, Gistel – Paardenbeenhouwerij
Marc Dezaeyer – Defever, Gistel – Sandraz Rosseel, Gistel – Computers
Verinco, Veurne – Hoevehotel Ter Haeghe, Gistel – KBC Bank &
Verzekeringen, Gistel – Vloeren & onderhoudsproducten Vanhixe, Gistel –
Tuincentrum Frederic Luyckx, Gistel – Midsparco BV, SPAR Express,
Middelkerke – Zeker & Vast, (Crelan), Gistel – Woonidee Denys, Gistel –
Vloerbekleding Vantyghem Kurt, Gistel – Panckoucke Marc, Gistel – Camping
Park Metsu, Bredene – De Kroon (Cappelle Geert), Gistel – Drinkmarket Van
Loocke, Ettelgem – Restaurant 't Paviljoentje, Gistel – Reynaert August, Gistel
– Fam. Vermeersch-Vannieuwenhuyse, Diksmuide – Osaer Raphaël, Gistel
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2. Activiteiten
2.1 Wat voorbij is
Er valt in deze rubriek spijtig genoeg niets te melden want Covid-19 heeft ons
verplicht alle activiteiten te schrappen. We hopen nog steeds om die
activiteiten die geannuleerd werden terug op de agenda te kunnen plaatsen.
2.2 Wat er zeker gepland is
Voor de eerste keer breken we met een jarenlange traditie en organiseren we
een veiling online. In het raam van de wettelijke beschikkingen is de veiling
enkel voorbehouden voor de leden die in orde zijn met hun
lidmaatschapsbijdrage van 2021 (uiterste betaling 10 april 2021).
De veiling start op zaterdag 17 april 2021 om 9 uur en eindigt op
zondagavond 25 april 2021 om 18 uur.
De lijst met de te verkopen stukken/loten wordt op vrijdag 16 april 2021 op de
website van Gestella vzw. geplaatst en naar de leden, waarvan we een
mailadres hebben, gestuurd (u kunt nog steeds uw mailadres doorgeven aan
het secretariaat van Gestella gestella@skynet.be).
In de periode van deze online verkoop kan geboden worden op de loten en dit
via een speciaal gecreëerd mailadres. Dit mailadres wordt samen met de
volledige procedure en met de lijst van de te verkopen stukken/loten aan de
leden waarvan we over een mailadres beschikken gestuurd.
Alle modaliteiten (manier van bieden, toekenning, afhaling, betaling,….) van
deze veiling zullen samen met de te verkopen stukken/loten aan de leden
worden opgestuurd. Deze zullen eveneens te consulteren zijn op de website
van de vereniging.
2.3 Wat er misschien gepland is
Het is niet evident om evenementen in de toekomst te plannen met het risico
dat we ze dan moeten afgelasten.
Met enige voorzichtigheid durven toch reeds twee data in augustus
vermelden:
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-

op zondag 01 augustus zou Gestella haar deuren openzetten ter gelegenheid
van de 20e Kastelentocht;

-

in de tweede helft van augustus wordt de herdenking van het “Gevecht van
Snaeskerke “gepland. Als het kan doorgaan dan is dit op vrijdag 27
augustus;
Later op het jaar (november/december) wordt een tweede veiling
georganiseerd in het OC in Moere.
Van zodra we iets concreter kunnen zijn zal zeker niet nagelaten worden
daarover te communiceren.

2.4 Tentoonstelling in ons documentatiecentrum.

‘Het huishouden van vroeger ‘
In de huidige tijd zijn de elektronica en domotica reeds in vele huishoudens
present. Maar hoe deed men dat in vroegere tijden zonder al deze ‘zo
gemakkelijke’ toestellen? Waar is de tijd van de grote was en de strijk, waar
het koffiezetten een heel ritueel was; ook het bakken van de lekkere wafels
en lukken was een hele karwei, zonder te spreken van het ochtendtoilet en
het kappen van de haren.
Enkel van de vele kleine hulpmiddelen uit het huishouden van vroeger kunt
u nu bekijken in onze tentoonstellingskast.
Deze tentoonstelling is te bezichtigen iedere woens- en zaterdagnamiddag
tussen 13u30 en 17 uur. Iedereen is van harte welkom.

3. Bezoekers
3.1 In ons documentatiecentrum
De coronaperiode weerhield sommigen ervan – alle begrip uiteraard – om het
documentatiecentrum te bezoeken. Het aantal bezoekers lag dan ook beneden
het aantal dat we in “normale” tijden ontvangen.
3.2 Website: www.gestella.be
Er vonden 780 sessies plaats in de periode 1 december 2020 - 28 februari
2021. Daarvan noteerden we 401 unieke bezoekers op de site.
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64,6 % maakte gebruik van een desktop/laptop en 21,2% van een tablet. Het
gebruik van de smartphone was goed voor 14,2%.
De toppers van de bezochte pagina’s waren:
- Databank personen: 326
- Catalogus bibliotheek: 194
- Documentatiecentrum: 155
3.3 Webpagina op www.Mijngistel.be
- Profielbezoekers: 109
- Klikken naar website: 26
- Doorklikken naar Facebook: 14
3.4 Facebookpagina.
-

Onze facebookpagina kreeg 195 beoekers

-

Het aantal volgers staat op 324

4. Schenkingen
Ondanks corona mochten we tijdens de voorbije maanden terug van vele
leden en sympathisanten schenkingen ontvangen. Dank aan al deze milde
schenkers die hierdoor een grote hulp zijn bij het uitbouwen van ons
documentatiecentrum.
Rouwbrieven en gedachtenissen worden door Magda Van Moortel geklasseerd
en de namen worden gedigitaliseerd. Boeken, tijdschriften en artikels worden
nagezien en op de catalogus geplaatst door onze bibliothecaris Lucien Maes.
We mochten volgende schenkingen ontvangen.
Carine Blomme, Westkerke:
Frans Bonte, Assebroek:
Philippe Bouckaert:
Emiel Decock, Aartrijke:
Urbain Decorte, Eernegem:
Fernand De Jonghe, Zevekote:
Gilbert Dekeyser, Ichtegem:
Anna Demonie, Gistel:
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1226 gedachtenisprentjes
Boek: ‘ A Travers Bruges’, Alfred Ronse
91 gedachtenisprentjes, 1637 rouwbrieven
795 gedachtenisprentjes, 125 rouwbrieven,
2 nrs. BEIblijver
38 foto’s Zevekote onderwaterzetting
274 gedachtenisprentjes, 1 afscheidsboekje
pak nrs. Zeewacht
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Jozef Depuydt, Aartrijke:
Erfgoedkring Oudenburg:

247 gedachtenisprentjes, 120 rouwbrieven, 8
jaargetijden
379 gedachtenisprentjes, 202 rouwbrieven

Magda Missiaen, Ichtegem vanwege Spaenhiers, Koekelare:
859 gedachtenisprentjes
Dirk Ongenae, Zande:
406 gedachtenisprentjes
Martin Roose, Waregem:
64 gedachtenisprentjes
Stefaan Sabbe, Westkerke:
343 gedachtenisprentjes, 63 rouwbrieven,
pak affiches
Monique Vanbelleghem, Gistel: 17 gedachtenisprentjes, 22 rouwbrieven,
1 jaargang nrs. Wekelijks Nieuws 2020,
1 jaargang nrs. Zeewacht
Koenraad Vandenbussche, Eernegem:
Thesis: De Dekenij Gistel 1606-1683,
Bart Vandenbussche
Marleen Vandendriessche, Oudenburg:
45 gedachtenisprentjes, 10 rouwbrieven
Johhny Vanhee, Bekegem:
1 rouwbrief
Familie van wijlen Stefaan Vanneste, Gistel:
164 gedachtenisprentjes, 46 rouwbrieven,
Stamboom van de familie de Vriere
Marc Vansevenant, Gistel:
289 gedachtenisprentjes, 27 rouwbrieven,
31 jaargedachtenissen, digitale
gedachtenissen Abdij Ten Putte.
Zuster Gemma -Simonna Vermoortel, Oudenburg:
52 gedachtenisprentjes, 17 rouwbrieven
Zusters van Maria, Gistel:
136 gedachtenisprentjes, 387 rouwbrieven,
12 diverse
Erik Verheyde, Gistel:
16 nrs. Zeewacht
Familie Vermoortel-Pollet, Westkerke:
250 gedachtenisprentjes, 18 rouwbrieven
(Lijst afgesloten per 24 februari 2021)
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5. Helpdesk - Wie kan helpen
Even ter herinnering. Een overzicht van de vragen die er in het verleden zijn
gesteld en waar (nog) geen antwoord is ontvangen vindt men terug op de
website onder de rubriek “Forum”. Hulp is altijd welkom.
We herinneren er hier ook graag aan dat wie een vraag heeft deze ook gerust
mag stellen. Op de website vindt u een aangepast (contact) formulier.
6. Personalia
6.1 Heugelijke gebeurtenissen
Niets te melden.
6.2 Zij die ons verlieten:
* Ons oud-lid Maria Verdievel, gewezen medewerkster van Marcel Denduyver,
overleed te Gistel op 10 december 2020. Zij zag het levenslicht te Keiem op 25
oktober 1926 en was de weduwe van Oskar Desmedt.
* Dhr. Guido Van Hecke, geboren te Moere op 9 augustus 1937 en overleed te
Oostende op 15 december 2020, Guido is de vader van ons lid Chris Van Hecke.
* Op 18 januari 2021 overleed Mevr. Paula De Clercq, zij werd geboren te
Koolskamp op 17 maart 1922 en was de moeder van ons lid Wim Verkempinck.
* Jan Opstaele werd geboren in Belgisch Congo op 27 december 1955 en
overleed te Oostende op 26 januari 2021. Hij was de broer van onze leden Jan
van Laar & Karina Opstaele.
* Dhr. Richard Vandenbussche, geboren te Eernegem op 6 september 1926,
echtgenoot van Simonne Vandevyver en vader van ons lid Koenraad
Vandenbussche overleed te Torhout op 29 januari 2021.
* Ons lid Vera Sweetlove werd geboren te Oostende op 5 maart 1953 en zij
overleed te Oudenburg 2 februari 2021. Vera was gehuwd met Patrick Vaes.

Het bestuur en de leden van Gestella vzw. bieden aan de families en
nabestaanden bij het heengaan van hun geliefde hun oprecht medeleven aan.
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