Nieuwsbrief

Nr. 1, januari - maart 2018

Nieuwsbrief 2018 nr. 1
1. Bestuurlijke mededelingen
1.1. Openingstijden

De reguliere toegankelijkheidstijden blijven voor januari t/m april 2018, dezelfde: iedere
woensdag en zaterdag van 13u30 tot 17u.
1.2. Extra openingsuren

In navolging van voorgaande jaren is het documentatiecentrum op onderstaande
woensdagen extra geopend tussen 17u en 19u30.
➢ woensdag 31 januari 2018
➢ woensdagen 7 en 21 februari 2018
➢ woensdagen 7 en 21 maart 2018
➢ woensdagen 4 en 18 april 2018

Belangrijk: indien er om 18u niemand aanwezig is, vervalt de verlengde openingstijd.
1.3. Lidgeld 2018

Het lidgeld voor het jaar 2018 bedraagt net als vorig jaar € 20. Gelieve te betalen met het
ingesloten overschrijvingsformulier en dit tegen ten laatste 31 maart 2018.
Net als vroeger mag u ons gerust een extra financieel ruggensteuntje geven. Wie meer dan
€ 30 stort, wordt vermeld in één van de komende nummers van ons Gestella krantje.

Nog geen nieuwjaarsgeschenk ?
Waarom eens niet een jaarabonnement van
het Gestellakrantje schenken
aan familie of kennissen!
1.4. 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 11u het nummer: 059 27 51 03.
Indien geen antwoord = geen werknamiddag
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1.5. Werkgroepen

1.5.1. 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, niemand
weet het. De geschonken rouwbrieven en gedachtenissen worden eerst alfabetisch
voorgesorteerd. Wat nieuw is, wordt digitaal geïnventariseerd, deze overzichtslijsten (nu
reeds 133.000 namen) kan je raadplegen op www.gestella.be .
Enkele vrijwilligers helpen de coördineerde Magda bij het definitief opbergen van de
aanwinsten in de juiste bakjes of mappen.
Iedere eerste dinsdag van de maand (niet in oktober en januari).
Komende werknamiddagen zijn dinsdag 6 februari, 6 maart en 3 april 2018.
1.5.2. Werkgroep: “Inventarisatie Gistelse begraafplaatsen”.
Ooit werd door de Gistelse cel erfgoed een architecturale inventaris van de begraafplaatsen
Snaaskerke, Moere en Zevekote opgemaakt.
Het duo Daniel en Paul maken van deze kerkhoven naast een fotografische inventaris van
alle graven ook een zo gedetailleerd genealogisch beschrijf van de overledenen op .
1.5.3. Werkgroep: “Public relations”.
Om Gestella vzw. nog beter herkenbaar te maken werd een werkgroep P.R. opgericht. Om
de herkenbaarheid te bevorderen is een uniformiteit van de campagne en correspondentie
een prioritaire vereiste. Alle administratieve documenten (briefpapier, enveloppen,
mappen...) worden voorzien van het gekende logo van Gestella. Om herkenbaarheid bij
activiteiten te bevorderen (zowel in als buiten het lokaal) wordt een banner met logo
besteld. Ter informatie naar andere Gistelse verenigingen en scholen zullen
kennismakingnamiddagen ingericht worden. Dit zijn enkele van de voorstellen van deze
werkgroep die verder uitgewerkt zullen worden.
1.5.4. Werkgroep : “Tentoonstellingen”.
Op 22 en 23 september 2018 richt MMSK Oostende een tentoonstelling “31ste
Treinweekend Oostende” in. Naar aanleiding van de tentoonstelling “Groene 62” in 2017
wordt onze kring uitgenodigd om deel te nemen aan deze tentoonstelling.
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1.5.5. Werkgroep : “Bibliotheek – archief”.
Onze bibliotheek en archief telt meer dan 5000 boeken, tijdschriften en archiefstukken. Het
is een enorme opgave om van dit alles een digitale inventarisatie op te maken. We zoeken
bij deze enkele mensen die onze bibliothecaris hierbij willen helpen. Hun opdracht bestaat
er voornamelijk in om gedetailleerde Excellijsten van onze boeken, tijdschriften… op te
maken. Deze lijsten zijn essentieel voor het ontsluiten van onze bib.
2. Activiteiten
2.1. Nieuwe programmatie

2.1.1. Zaterdag 20 januari 2017
in het documentatiecentrum Gestella,
Warandestraat 29 B, 8470 Gistel

“" Nieuwjaarsdrink
Nieuwjaarsdrink voor
voor leden
leden ”"
Op zaterdag 20 januari 2018 worden alle leden van Gestella uitgenodigd op de traditionele
nieuwjaarsdrink. We wensen om samen met jullie het glas te heffen op een hopelijk
vruchtbaar 2018. Een jaar vol nieuwe ontdekkingen en vondsten, nieuwe activiteiten en
vooral veel vriendschap en een goede samenwerking.
Zoals gebruikelijk heffen we omstreeks 14u het glas op het nieuwe jaar na een woordje
van onze voorzitter Werner Peene.
2.1.2. Zondag 25 februari 2018 om 10u
in het documentatiecentrum Gestella,
Warandestraat 29 B, 8470 Gistel

“Het
"Het archief
archief en
en de
de bibliotheek
bibliotheek van
van de
de Stichting
Stichting de
de Bethune
Bethune “"
aperitieflezing door Werner Peene
(voorzitter Gestella vzw.)
Nu reeds enkele jaren is onze voorzitter Werner Peene actief als vrijwillig medewerker bij
de Stichting de Bethune. Bijna wekelijks offert hij zijn vrijdag op om verder te helpen bij
het ontsluiten van dit archief en de bibliotheek.
Op zondag 25 februari presenteert Werner in deze aperitieflezing de historie en de collectie
met zijn rijke verscheidenheid van dit archief. Wat is het doel van de Stichting de Bethune?
Hoe kunnen we dit raadplegen? Welke gegevens vinden we er terug voor onze regio
(Gistel, Houtave, Klemskerke, Oudenburg, Middelkerke, enz.)? Hopelijk krijgen we tijdens
deze lezing op al deze vragen een antwoord.
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Heb je hierover ook een vraag voor Werner? Dan hopen we je die dag te mogen
begroeten, wij zorgen alvast voor een aperitiefje tijdens de pauze. Je mag alvast vooraf
een vraag doorsturen over een bepaalde regio.
Deelname in de onkosten leden Gestella vzw. € 6 (niet€ 9)
(niet- leden
leden€
9)
2.1.3.

Zondag 25 maart 2018 om 10u
in het documentatiecentrum Gestella,
Warandestraat 29 B, 8470 Gistel

“"Flirten
Flirten met
met Mars
Mars tot
tot Venus.
Venus.
Oorlog
”
Oorlog en
en prostitutie,
prostitutie, 1914-1918
1914-1918"
aperitieflezing door Frank Becuwe
(via het erfgoedbureau M-in-O actief in de erfgoedsector
voorzitter-conservator van het Mout- en Brouwhuis De Snoek in Alveringem.)
Tijdens deze lezing neemt Frank Becuwe ons terug mee naar de periode 1914-1918.
Ditmaal gaat het niet over grote gevechten tussen de diverse legers.
Een oorlog deelt veel meer littekens uit dan eretekens. Niet alleen de soldaten aan het
front maar ook de achtergebleven vrouwen vielen daarbij in de prijzen. Voor vele vrouwen
werd prostitutie immers het enige wapen in een ongelijke strijd om te overleven. Zij waren
geen ‘filles du régiment’ die de legerkonvooien vergezelden, maar veelal alleenstaande
vrouwen die hun verantwoordelijkheid voor hun kroost opnamen en daartoe desnoods hun
eer veil hadden. Ook al werd dit zelden of nooit door een soms hypocriete goegemeente
als zelfopoffering beschouwd. Evenmin was dit de grootste zorg van de bezettende legers
aan deze of gene zijde van het front. Om het moreel van de soldaat op te krikken werden
ze getolereerd, om het besmettingsgevaar voor venerische ziekten, die de getalsterkte van
het leger al te zeer aantastten, werden ze verguisd. Ook lang na de feiten werd over deze
verbeten pijn nauwelijks of niet gesproken.
De lezing wil voor eens en altijd de schandvlek in de slecht geheelde wonde van de
oorlogsprostitutie mee helpen wegsnijden.
Hopelijk mogen we je ook begroeten en tijdens de pauze serveren we terug een aperitiefje.
Deelname in de onkosten leden Gestella vzw. € 6 (niet- leden € 9)
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2.1.4.

Erfgoeddag zondag 22 april 2018
in het documentatiecentrum Gestella,
Warandestraat 29 B, 8470 Gistel

“"Erfgoed
Erfgoed kiezen,verkiezen”
kiezen, verkiezen"
Dit jaar nemen we deel aan de grote Vlaamse Erfgoeddag met een tentoonstelling waarin
de verkiezingen centraal staan.
Naast tal van affiches, pamfletten,flyers ... van vroegere verkiezingen in Gistel kan je ook
nog neuzen in onze collectie oude kieslijsten.
Vanaf 11u kan men gratis ononderbroken deze tentoonstelling in ons stemmig
documentatiecentrum bezoeken en dit tot 17u.
3. Tentoonstelling - verlenging
Misschien zitten we nu in een periode van een minder intens religieus leven. Onze ouders en
grootouders en zelfs velen van ons kregen ter gelegenheid van hun communiefeest meestal
een missaal toebedeeld.
Onlangs kregen wij een serieuze schenking van tal van dergelijke gebedenboeken, groot en
klein, oud en modern. Ook dit maakt deel uit van ons aller erfgoed .
Een selectie uit deze schenking stellen we de komende maanden in de kijker in onze
tentoonstellingskast. Dit alles kan rustig bekeken worden - misschien kun je even terugdenken
aan die tijd van toen - tijdens de gewone openingsuren op woens- en zaterdagnamiddag van
ons documentatiecentrum.
allen van harte welkom.
4. Archief en bibliotheeknieuws
4.1. Overzicht bibliotheekaanwinsten

Op vraag van enkele lezers publiceren we voortaan een overzicht van de geschonken of
aangekocht werken. Voor een volledig overzicht van de boeken en tijdschriften, raadpleeg
onze website www.gestella.be , “documentatiecentrum” aanklikken en vervolgens “catalogus
bibliotheek”.
4.1.1. Genealogische werken
Titel - omschrijving

Bib. nummer
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4.1.2. Boeken
Titel - omschrijving

Bib. nummer

4.1.3. Jaarboeken – Tijdschriften
Titel - omschrijving

Bib. nummer

4.2. Overzicht schenkingen

Mevr. Boehme
Filip Debaillie, Gistel
Emiel Decock, Aartrijke
Lucien De Cleer, Oudenburg
Urbain Decorte (Eernegem)

440
113
14
1.438

Gilbert Dekeyser, Gistel
Anna Demonie, Gistel
Denduyver Bart & Koen, Gistel

Jef Depuydt, Aartrijke
Saskia Goetghebeur, Gistel
Georges Houvenaeghel,Oostende
Antonia Laureyns, Westkerke
Sonia Maene, Gistel
Lucien Maes, Gistel
Hilde Marchand, Jabbeke
Georges Mergaert,Westkerke

7
10

rouwbe
richt

Schenker

gedacht
enis

Ondanks het voorbije zomerweer mochten we terug talrijke schenkingen – klein of groot – in
ontvangst nemen waarvoor van harte dank.
Nu nog alles ordenen en dan kunnen jullie weer een groter pakket documenten raadplegen
in ons centrum of via de site:

Overige documenten
Rouwbrief Alban Vervenne

45 2 pak overlijdensberichten met foto
2 foto's
609 1 nr. BEIblijver, 5 nrs. Weekbode, 4
communiegedachtenissen
3 nrs; Para commando tijdschrift
11 nrs. Zeewacht
Pak lidkaarten Gistelse verenigingen ,
Leffinge 1000 jaar, 9 geboortekaartjes,
affiche 11 juli-viering, 4 nrs. Van mensen
en
dingen,
3
affiches,
pak
familiedocumenten,
nr.
Westvlaamse
Sprokkelingen, fietskaart “ Het Beleg van
Oostende”
800 25
jaargedachtenissen,
pak
klasseermappen
5 1 affiche, archiefdocumenten Gestellea
(Ballet), 4 DVD Dansen Gestellae

1 houten bord N.S.B.
300
19
2
2
325
77 2 communiegedachtenissen
10586 9553 Kaften
Krantenknipsels
(geklasseerd),
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Johan Mergaert, Gistel
Michel Meyns, Aartrijke
Roland Pitteman, Eernegem
Johan Plovie, Bredene
Raymond Pollet, Gistel
Daniël Quintens, Snaaskerke
Martin Roose,Waregem
Stefaan Sabbe, Westkerke
Angèle Samaey, Oudenburg

240
1000
82
29
6
64

Chantal Smekens, Elsene
T.I.M., Moere
Edgard Vandousselaere, Gistel
Andre Vanhulle, Oostende
Andre Van Poucke, Roksem
Erik Verheyde, Gistel

2
151
180

Monique Verheyde, Gistel
Willy Verheyde, Essen
Alfred Vermoortel, Oostende
Eduard Vyvey, Gistel

1
11
250
5

rouwbe
richt

gedacht
enis

Schenker

Overige documenten

diverse persoonlijke documenten
3 Bierpotten Gistel
121 3 jaargedachtenissen
5
1
3 10 gebedskaartjes
2
25 affiches, kieslijst Bekegem 1976-1978
1 2 ceramiek plaquetten GODELIEVE, 28
communiegedachtenissen,
18
doopgedachtenissen
4 nrs. Brochure Ichtegems erfgoed
1 affiche, DVD.: Het geheim van de roze
ridder, DVD: Voetbal & parfait d'amour,
programmaboekje
5 Pak rouwberichten krant
10 nrs.Tam-Tam Oostkust, 10 nrs. Gazet
van Oostende , boek: Goed geregeld,goed
gegeven
1 7 nrs. Zeewacht
4
Lijst afgesloten op 5 december 2017.

5. Personalia
5.1. Geboorten
5.2. Een proficiat
5.3. Zij die ons verlieten

* Op vrijdag 22 september 2017 overleed te Gistel Dhr. Norbert Monstrey (° Gistel, 14-02-1936)
echtgenoot van Liliane Mares en vader van onze leden Marc en Annie Monstrey – Cool.
* E.H. Alban Vervenne overleed op 5 oktober 2017 te Brugge. Hij zag het levenslicht te
Wevelgem op 26 februari 1928 als zoon van Jules en Zoë Vervenne – Delcour. Hij werd priester
gewijd te Brugge op 30 mei 1953. Naast zijn priesterschap werkte E.H. Vervenne mee aan heel
wat heemkundige publicaties van de regio Loppem en tot voor kort was hij ook nog een
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enthousiast en gewaardeerd vrijwillig medewerker in het Brugse Rijksarchief. De meesten onder
ons kennen hem van zijn bezoekjes die hij bracht aan ons documentatiecentrum ,meestal op
woensdag na een vergadering van de priesters, diakens en parochieassistenten van het decanaat
Gistel. Dankzij hem beschikken we in onze bibliotheek over enkele interessante uitgeschreven
parochieregisters van Gistel (Gistel Geboorten 1611 - 1710, bibnr. 031/047A // Gistel Geboorten
1711 – 1723,bibnr. 031/047B // Gistel Huwelijken 1628 - 1632, 1719 - 1796, Begrafenissen 1712
- 1778 031/047D.
* Maurits Van Moortel (° Bekegem, 30-03-1943), echtgenoot van Ida Neyrinck overleed op 30
oktober 2017 te Oudenburg, Maurits was de broer van ons bestuurslid Magda Van Moortel.
* Germaine Willems ging van ons heen op 28-10-2017 te Oostende. Zij was de weduwe van
Camiel Van Loo en moeder van ons lid Robert Van Loo & Ann Brys.
* Ons lid Urbain Labaere (° Leke, 09-04-1932) overleed op 19 november 2017 te Moere. Urbain
was gehuwd met Helena Dewulf. Urbain was ook een actief lid van de KF Orpheonisten Moere.
Gestella vzw. biedt aan de familie en nabestaanden bij dit heengaan van hun geliefden zijn
oprecht medeleven aan.
6. PC weetjes
Ons lid Tony Jonckheere bezorgde ons volgende zoektip, http:// www.rijckheyt.nl
Stappen voor de rouwartikelen
1. tik archieven aan
2. dan bidprentjes
3. dan pijltje alle velden onder info bidprentjes
4. best werken met geboorteplaats
5. en dan maar laten zoeken
bedankt Tony

Betaal tijdig u
lidmaatschap
€ 20,00

Uiterlijk tegen 1 maart 2018

Nieuwe artikels binnenbrengen
uiterlijk op 1 maart 2018
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