NIEUWSBRIEF 2020 nr.1
1. Bestuurlijke mededelingen
1.1 Bestuursorgaan
In navolging van de gewijzigde vzw-wetgeving werd de Raad van Bestuur omgedoopt
in Bestuursorgaan; deze vergaderde op 13 november ll. De voornaamste besproken
punten waren:
- de aanpassing van het Bestuur ( zie website);
- beleidsopties inzake budget, ICT en PR;
- archiefbeleid met de samenstelling van een werkgroep;
- de activiteitenkalender 2020
De meeste items moeten uiteraard nog een concrete invulling krijgen; de leden zullen
daarover worden geïnformeerd via de geëigende kanalen. In dit kader wordt er
nogmaals een oproep gedaan om uw mailadres aan het secretariaat (
gestella@skynet.be) te bezorgen zodat u op de hoogte wordt gehouden.
1.2 Toeristische folder stad Gistel
Het stadsbestuur werkt volop aan de samenstelling van een toeristische folder over
Gistel. De heemkring krijgt de gelegenheid om in de folder te worden opgenomen; dit
aanbod werd dan ook met beide handen aangenomen. We hopen langs deze weg
Gestella ook te promoten bij de bezoekers aan de stad.

2. Activiteiten
2.1. Wat voorbij is
2.1.1. Lezing door Eduard Vyvey op zondag 22 september 2019

“ Van herbergen, cantinen, taveernen, cabaretten…”
Op deze interessante lezing, gebracht door
Eduard Vyvey, mochten we terug een mooie
groep enthousiastelingen verwelkomen.
De spreker nam ons mee op een rijk
gedocumenteerde tocht aan de hand van oude
documenten en verordeningen langs de diverse
herbergen, cantinen… in het Gistels ambacht
en aansluitende regio.
Na afloop kregen de bezoekers nog de kans om de spreker diverse vragen te stellen.
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2.1.2. zaterdag 23 november 2019 in het O.C.Moere:

“ Grote veiling, een samenwerking met
de Heemkring Graningate, Middelkerke ”
Mooi om 10u30 konden we de eerste kijklustigen welkom heten. Een goede 40
bezoekers kwamen kijken of een bod plaatsen op deze veiling. Om 14u startte dan de
veiling o.l.v. bestuurslid Filip Debaillie. Zo ’n 40 % van de aangeboden loten kreeg
een nieuwe eigenaar.
Het bestuur houdt er aan om allen te danken die aan deze veilingdag hun
medewerking verleenden.

2.2. Geplande activiteiten
2.2.1. zaterdag 18 januari 2020

“ Nieuwjaarsreceptie ”

We doen geen afbreuk aan de jaarlijkse traditie om
bij het begin van een nieuw jaar eens samen te zitten
en elkaar het beste te wensen voor 2020. Op
zaterdag 18 januari 2020 biedt het bestuur dan ook
aan al zijn leden een Nieuwjaarsreceptie aan in ons
documentatiecentrum.
Wij zouden jullie, leden en partners, graag willen
verwelkomen op deze namiddag vanaf 14 u om
samen, na de gebruikelijke nieuwjaarspeech van onze
voorzitter, het glas te heffen op een hopelijk gezond
en vruchtbaar jaar 2020.
Daarna kan er rustig verder gewenst, genetwerkt en
gekeuveld worden over onze hobby's of andere
interessante items.
Omdat er prioriteit wordt gegeven aan gezellig samenzijn wordt aan de aanwezigen
gevraagd geen documenten uit de rekken te halen of opzoekingen te doen.
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2.2.2. Tentoonstelling januari – 31 maart

“ Nieuwjaarsbrieven en gelegenheidswensen ”
Tijdens het eerste kwartaal van 2020 vullen we onze
tentoonstellingskast met diverse wensbrieven en wenskaarten.
Naast de gebruikelijke nieuwjaarsbrieven uit de tijd van toen
kun je er ook een selectie huwelijkstelegrammen,
geboortekaartjes, verjaardagskaarten…. bewonderen.
Dit alles wordt terug verzorgd door ons bestuurslid Lucien De
Cleer die voor dit alles kan putten uit zijn rijke privé collectie.
Ook nog even mijmeren van waar is de tijd ? Kom gerust eens
kijken wat er allemaal tentoongesteld wordt.
Alles te bewonderen tijdens de reguliere openingstijden van
ons documentatiecentrum.
Tot straks!
2.2.2. Zondag 8 maart 2020 om 10u30
in het documentatiecentrum van Gestella, Warandestraat 29 B, T/S

Aperitieflezing door Emma Wyndaele
“ Het kasteeldomein Ter Waere in Gistel ”
We laten haar zelf even aan het woord:
Mijn naam is Emma Wyndaele en in het kader van mijn studies Monumentenzorg
deed ik onderzoek naar het Gistelse kasteeldomein Ter Waere. Ik bedank de
heemkundige kring Gestella voor de uitnodiging om het resultaat van mijn onderzoek
te komen voorstellen.
Het kasteel Ter Waere is wat we een verborgen parel kunnen noemen – ook in Gistel
lijken de meeste mensen nog geen weet te hebben van het kasteel langs de
Brugsebaan. De voormalige kasteelheer daarentegen kan gerust een bekende
Gistelnaar genoemd worden: Alfred Ronse is nog steeds gekend en gevierd als oudburgemeester en molenaar. Deze lezing zal ingaan op de geschiedenis van de familie
Ronse in Gistel en hun heimat Brugge, en vooral hoe hun verhaal zich vertaald heeft
in hun familiedomein Ter Waere. Daarnaast zal ik het kasteel en domein als
monument belichten: wat betekent een bescherming als monument voor de
mogelijkheden en de toekomst van het gebouw?
Inkom incl. één drankje
Leden en ere - leden: € 5 - Niet-leden en sympathisanten: € 7
Personen op vertoon van een vrijetijdspas 2020 krijgen € 2 vermindering op de prijs
van de niet leden
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2.2.3. De voorbereidingen zijn aan de gang om in de loop van het jaar nog enkele
andere activiteiten te organiseren; we hopen jullie daar spoedig te kunnen over
informeren.

3. Bezoekers
3.1 In ons documentatiecentrum
Tijdens de maanden september, oktober en november mochten we
op de woensdagnamiddagen 80
en op de zaterdagnamiddagen 62
bezoekers / lezers in ons documentatiecentrum verwelkomen
3.2 Website: www.gestella.be
Het aantal unieke bezoekers: 580*, waarbij 69% gebruik maakt van een
desktop/laptop en 31% van een tablet/mobiel. De toppers van de bezochte pagina’s
zijn:
• de catalogus bibliotheek;
• documentatiecentrum;
• databank personen.
Bron/ Google analystics
3.3 Webpagina op www.Mijngistel.be
-

Profielbezoeken: 339
Klikken naar website Gestella: 63
Klikken naar Facebook: 9

3.4 Facebook:
Aantal volgers 274
3.5 Andere
In het kader van een netwerkmoment Ginter /Polderrand werd er op zaterdag 12
oktober ll. door een delegatie een bezoek gebracht aan de heemkring. De voorzitter
gaf een korte uiteenzetting over de organisatie en werking van de kring en nadien
werd er wat dieper ingegaan op een aantal items zoals het funerair erfgoed, beheer
van het archief, boven- zonale samenwerking. Het kwam tot een aangename babbel
met de uitwisseling van enkele ideeën.
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4. Archief & Bibliotheeknieuws
4.1. Bibliotheekaanwinsten
4.2. Schenkingen:
Lionel Ameloot, Gistel: 27 gedachtenissen – 10 rouwbrieven – 1 afscheidsboekje
Filip Debaillie, Gistel: 9 religieuze gedachtenissen – 2 rouwbrieven – 47
gedachtenissen- 2 geboortekaartjes – 38 communiegedachtenissen – 1 gedachtenis
priesterwijding
Rik Debou, : ‘ Genealogie van de familie Debou ‘ – ‘ De oudst bekende voorouders ‘
Lucien De Cleer, Oudenburg: 195 gedachtenissen – 14 rouwbrieven – 1 film “ In
Gistel”
Emile Decock, Aartrijke:100 gedachtenissen – pak overlijdens kranten met foto –
34 rouwbrieven
Urbain Decorte, Eernegem: 13 nrs. Weekbode – 102 rouwbrieven – 1 BEIblijver 3 afscheidsboekje – 1 geboortekaartje – 11 gedachtenissen – 12 jaargedachtenissen
Luc De Jonghe , directeur WZC , Gistel: 209 rouwbrieven – 454 gedachtenissen
Gilbert Dekeyser, Gistel: 2 nrs. Tijdschrift Para-Commando
Anna Demonie, Gistel: 13 nrs. Zeewacht
Fernand Devos, Oostende: 4 krantenknipsels – 8 rouwbrieven – 47
gedachtenissen – 3 overlijdensberichten – 6 knipsels 100-jarigen – 18 knipsels jubilea
– 3 jaargedachtenissen
Leon Dewinter & Bea De Poorter, Zulte: 5000 gedachtenissen
Raymond Dillen, Oostende: 1 gedachtenis – 1 rouwbrief – 4
communiegedachtenissen
Georges Houvenaeghel, Oostende: 27 gedachtenissen – 6 rouwbrieven
Yvan Inghelbrecht, Westkerke: medaille Godelieve Gistel ( Karel….)
Jo Lauwers, Nieuwpoort: 7 rouwbrieven
Sonja Maene, Gistel: 113 gedachtenissen
NN.brievenbus: 5 rouwbrieven – 41 gedachtenissen – 1 jubileumkaart
Johan Plovie, Bredene: 848 gedachtenissen – 97 rouwbrieven – 3
communiegedachtenissen – 6 jaargedachtenissen
Stefaan Sabbe, Westkerke: 65 rouwbrieven – 2 pakken affiches
Uitvaartzorg Vanhooren J-P, Gistel: 2 dozen rouwbrieven en gedachtenissen
Liesja Vanbelleghem & Lucien De Cleer, Oudenburg: 22 rouwbrieven – 1900
gedachtenissen
Vanbelleghem Monique, Gistel: 70 nrs. regionale kranten
Vandousselaer Edgard, Gistel: 12 rouwbrieven – 17 gedachtenissen
Vanhulle André, Oostende: 12 rouwbrieven – 500 rouwberichten(krant)
Fernand Van Rechem, Bredene: 55 gedachtenissen – 8 rouwbrieven
Erik Verheyde, Gistel: “ Eb en Vloed, Camping Kust”
Willy Verheyde, Essen: 5 gedachtenissen
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5. Helpdesk
5.1. Wie kan helpen ?
5.1.1. Betekenis van “De Stuiver” ?
Ten Oosten van Gistel situeert zich de wijk De Stuiver. Mogelijks heeft die naam te
maken met tolgeld dat betaald moest worden om voorbij de bareel te komen op weg
van of naar Brugge (het tolgeld werd gebruikt om de wegen te onderhouden). Maar
heel zeker is dit niet
Indien iemand daar iets meer over weet zou het aangenaam zijn meer uitleg te
krijgen zodat we de vraagsteller kunnen informeren.
5.2. Antwoord
5.2.1. Dodelijk ongeval tijdens de Godelieveprocessie in 1711
In het nummer drie van de eenenveertigste jaargang van het Gestella Krantje, wordt
in fine van het artikel over de dood van Isabella (van) Roose de vraag gesteld. “Moet
men daaruit afleiden dat er nogal wat geschoten (vreugdeschoten) werd bij het
uitgaan van de processie?”
Het antwoord ( Eduard G. Vyvey) is heel eenvoudig: ja.
In elke gemeente (toen omschreven als ‘prochie’) was er jaarlijks minstens een
processie. Die werd verheerlijkt door de ‘schotters’. In de parochierekening van elke
parochie vinden we dan ook een uitgave voor de ‘teire van de schotters’ en voor de
aankoop van amonitie veroorboort ( = gebruikt) door de schotters tijdens de
processie.
6. Personalia
6.1. Heugelijke gebeurtenissen:
* Een briljanten huwelijksverjaardag was er voor ons lid Urbain Decorte en zijn
echtgenote Rosette Jonckheere. Zij huwden op 23 oktober 1954.
Het bestuur en de leden van Gestella vzw. wensen hen nog vele jaren geluk toe.

6.2. Zij die ons verlieten:
➢ Te Etterbeek overleed Mevr. Annie Olivier op 27 juni 2019 op 93-jarige ouderdom.
Zij was de moeder van onze leden Chantal Smekens en Etienne Compernolle.
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➢ Op 14 september 2019 ging Eric Campe van ons heen. Eric was gehuwd met
Friedda Aneca en woonde in Oostende. Eric was reeds jaren een trouw lid van
onze kring.
➢ Ons oud lid Georges Baelde overleed te Brugge op 10 oktober 2019.
➢ Walter Metsu, echtgenoot van Marie Louise Debruyne, overleed op 4 november 2019
te De Haan. Walter bereikte de gezegende leeftijd van 90 jaar. Tot voor enkele jaren
kwam Walter nog regelmatig opzoekingen doen in ons centrum. Hij was ook
jarenlang sponsor van ons tijdschrift.

Het bestuur en de leden van Gestella vzw. bieden aan de families en
nabestaanden bij het heengaan van hun geliefden hun oprecht medeleven
aan.
7. Medegedeeld
7.1. Boekvoorstelling
Alfred Vermoortel, lid van Gestella, stelt zijn boek voor:

KRONIEK VAN 175 JAAR MUZIKAAL LEVEN IN OUDENBURG
65 JAAR KONINKLIJKE HARMONIE ST.-CECILIA
door Alfred Vermoortel

De eerste tekens van muzikaal leven in de gemeente Oudenburg gaan terug tot 1844
waar een muziekensemble in de privéschool van Jean-Baptiste Jeumont actief was.
In 1861 werd de liberale Harmonie Sainte-Cécile gesticht. Als tegenpool werd de
katholieke ‘Fanfaren Katholieke Burgersgilde Oudenburg’ in 1888 opgericht.
Tussen de twee wereldoorlogen musiceerde het katholieke muziek onder leiding van
dirigent Henri Brouckmeersch onder de naam ‘De Noordergalm’. De liberale
muziekvereniging onder de leiding van dirigent August Schreel was bekend onder de
naam ‘Cercle de Treize’.
Beide muziekverenigingen stopten hun activiteiten in 1940.
In de herfst van 1946 werd een ‘Bevrijdingsmuziek’ opgestart. Eind 1950 was de
werking uitgeblust.
De nood voor de muzikale opluistering van officiële plechtigheden en festiviteiten in
Oudenburg was echter groot. De huidige ‘Muziekmaatschappij St.-Cecilia Oudenburg’
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werd gesticht op 20 december 1954. Met de bestuurswissel in 2015 werd
geschiedenis geschreven. De toekomst was verzekerd. Tussen 1954 en 2019 kende
‘het muziek’ vier voorzitters, vier secretarissen en evenveel dirigenten.
Het boek is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel omvat een chronologische
opsomming van gekende activiteiten tussen 1844 en 1950 en dit binnen de sociale en
politieke context van de gemeente Oudenburg. Het tweede deel begint in 1954 en
beschrijft heel wat thema’s zoals bestuursleden, dirigenten, muzikale opleiding,
uniformen, vlaggen, optredens, repetitielokalen en Ceciliafeesten. Aan dit tweede
deel zijn heel wat bijlagen gekoppeld die gedetailleerd ingaan op het reilen en zeilen
tijdens de voorbije 65 jaar.
Het boek is een stevig ingebonden werk, heeft 212 pagina’s op A4-formaat, bevat
tientallen kleurenfoto’s en is te koop bij Slagerij Stefaan, Brugsesteenweg 24, 8460

Westkerke.

Het kost 25 euro. Er kan ter plaatse worden vereffend.
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