Nieuwsbrief 2019 nr. 2
.

Bestuurlijke mededelingen
1.

Bestuursveranderingen
1.1. Voorzitterschap

Werner Peene heeft op 27 februari 2019 zijn ontslag aangeboden tijdens de aanvang van de
Algemene Statutaire Vergadering. Deze vergadering heeft zijn ontslag aanvaard.
In opvolging van Werner Peene werd Roger Rondelez – bij stemming – aangeduid als de nieuwe
voorzitter. Voorlopig wordt er geen nieuwe voorzitter voor de Algemene Vergadering aangeduid.
1.2. Penningmeester

Tijdens de Algemene Vergadering van 27 februari ll. heeft de vergadering ook ingestemd met
de benoeming van Erna Ruys tot penningmeester van de vereniging. Zij volgt daarmee Noël
Denduyver op die deze functie tot 31 december 2018 cumuleerde met de functie van secretaris.
2.

Oproepen
2.1. Nieuwe leden voor onze Algemene Vergadering

Door het ontslag van enkele leden van de Algemene Vergadering wordt een oproep gedaan aan
de leden van Gestella om zich kandidaat te stellen om lid te worden van dit bestuursorgaan. We
zijn op zoek naar leden die positief zijn ingesteld en hun stem willen laten horen in het beleid
van de heemkring. Lid zijn van de Algemene Vergadering van Gestella houdt het engagement in
om bij te dragen aan de goede werking en zo mogelijk ideeën en voorstellen aan te brengen en
soms eens een handje toe te steken. Eénmaal per jaar wordt er een Algemene Vergadering
gehouden waarop we alle leden graag ontmoeten.
Wie meer wil weten over het lidmaatschap en wat dit concreet inhoudt kan altijd terecht bij één
van de leden van het bestuur ( lijst zie website www.gestella.be).
2.2. Auteurs gezocht

Het Gestellakrantje is zonder twijfel het uithangbord van de heemkring. Elke trimester een
kwaliteitsvol krantje aanbieden is zeker niet evident en soms is het een hele opgave om geschikte
artikelen te vinden.
Er wordt dan ook een oproep gedaan aan alle leden van Gestella om zich te wagen aan het
schrijven van een artikel. Vele leden hebben weet van een of andere gebeurtenis, voorval,
bijzonder persoon, … waarover men iets kwijt wil en aan de lezers van het krantje kenbaar wil
maken. Laat het ons weten.
Wie zelf niet over een “goede pen” beschikt of wat onzeker is moet zich niet laten afschrikken.
Binnen het bestuur van Gestella zijn er voldoende leden die naar u willen luisteren en helpen om
uw verhaal aan het papier toe te vertrouwen.
Uw bijdrage kan alleen maar verrijkend zijn. Doen !!
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Voor 1 juni artikels volgend krantje indienen.
Wie wil meewerken in de redactieraad?
3.

Raadplegen akten bij de burgerlijke stand – nieuwe regeling:
Voor het vrij raadplegen van de akten bij de burgerlijke stand gelden sedert 31 maart ll. nieuwe
termijnen:
• geboorteakten blijven vrij raadpleegbaar na een periode van 100 jaar.
• huwelijksakten worden vrij raadpleegbaar na een periode van 75 jaar
• overlijdensakten zijn vrij raadpleegbaar na een periode van 50 jaar.
Door deze regeling komen de termijnen van vrij raadpleegbaarheid op het zelfde niveau als
bij onze Noorder- en Zuiderburen.
Iedereen kan dus met ingang van 31 maart een afschrift van deze akten krijgen volgens de
nieuwe termijnen.

4.

Gestellawerking
4.1. Openingstijden.

Voor het werkjaar 2019 blijven de reguliere openingstijden dezelfde: ( niet open op wettelijke
feestdagen = woensdag 1 mei is het documentatiecentrum gesloten)
iedere woensdag en zaterdag van 13u30 tot 17u.
4.2. Laat-avondenopening.
Gezien de goede respons op ons proefproject i.v.m. de avondopeningen tijdens het voorbije
jaar worden deze op volgende woensdagen terug ingericht en dit op volgende dagen:
> woensdag 17 april 2019 ( en niet 24 april zoals vermeld in Gestellakrant jg.41/1)
> woensdag 15 mei 2019
5.

Werkgroepen en -namiddagen.
We zijn nog steeds op zoek naar mensen die graag de handen uit de mouwen willen steken,
medewerkers zijn altijd welkom bij het immense werk bij de inventarisatie gedachtenissen,
fotomateriaal, ontsluiting bibliotheek… 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. Vele handen maken licht werk! 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
komende werknamiddagen zijn
dinsdag 2 april, 7 mei, 4 juni 2019
vrijdag 5 april, 10 mei en 7 juni 2019
5.1. Werkgroep: “Inventarisatie rouwberichten en gedachtenissen

Hoeveel rouwbrieven en gedachtenissen, 200.000, 250.000 of 300.000 die ons
documentatiecentrum rijk is, niemand weet het. De geschonken rouwbrieven en gedachtenissen
worden alfabetisch voorgesorteerd. Wat nieuw is, wordt digitaal geïnventariseerd, deze
overzichtslijsten (de teller staat nu al op ca. 175.000 namen) kan je raadplegen op
www.gestella.be. en vervolgens doorklikken op “ databank personen” en dan de gewenste
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letter aanklikken en scrollen. Hulp hierbij is zeer welkom! Enkele vrijwilligers helpen de
coördinerende Magda bij het definitief opbergen van de aanwinsten in de juiste bakjes of
mappen.
5.2. Werkgroep: “Inventarisatie Gistelse begraafplaatsen”.

Ooit werd door de Gistelse erfgoedcel een architecturale inventaris van de begraafplaatsen
Snaaskerke, Zevekote en Moere opgemaakt. Daniel Quintens en Paul Van Pamel maken van deze
kerkhoven naast een fotografische inventaris van alle graven ook een zo gedetailleerd
genealogisch beschrijf van de vermelde overledenen op. Dit jaar hebben Johan Mergaert en Eddy
Jonckheere de ploeg versterkt en zijn begonnen met het kerkhof “ De Warande” te inventariseren
en fotograferen. In iedere map steekt een algemeen oriëntatieplan van het desbetreffend
kerkhof en een sectieplan per map. Eens een kerkhof volledig afgewerkt is worden de foto's en
documenten gescand en op stick geplaatst, de kwartierstaten worden afzonderlijk opgeslagen.
Ze kunnen hierbij rekenen op de steun en medewerking van o.m. Jef Depuydt en van en de
ondersteuning van Gestella vzw.
5.3. Werkgroep: “Bibliotheek – archief”.

Tal van tijdschriften worden/zijn nu gedigitaliseerd en kunnen geraadpleegd worden op een van
de Pc’s 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. De boekenlijst van onze
bibliotheek wordt volledig nagezien en bijgewerkt. Zin om een handje te helpen bij dit
(reuzen)werk? Je bent van harte welkom.
6. Gestella – ledenwerking
6.1. Financiële steun
Graag vermelden we de leden die ons in 2019 een extra financieel ruggensteuntje schonken:
Rachel Willems, Oudenburg – Erna Dedeyne, Leffinge – Fam. Vaes-Sweetlove, Oudenburg –
Jacques Leirman, Gistel – Fam. Vermeersch-Vannieuwenhuyse, Diksmuide – Edgard
Duplacie, Gistel – Fam. Rosseel-Dufoort, Gistel – Fam. Heindryckx-Lachat, Gistel – Jo Serruys,
Gistel – Jo Lauwers, Oudenburg – Robert Kyndt, Oostende – Fam. Vermoortel-Pollet,
Oudenburg – Fam. Vanhove-Seys, Gistel – Fam. Slabbinck-Hoste, Gistel – Fam. VerdoolaegeDewanckele, Gistel – Fam. Cattrysse-Vergauwe, Koksijde – Hilaire Sinnaeve, Gistel – Kris
Gevaert, Gistel – Roland Lombary, Middelkerke – Albert Bostyn, Ichtegem – Willy
Breemersch, Oudenburg – Chantal Smekens, Etterbeek – August Reynaert, Gistel – Rafael
Verheyde, Genk – Herman Osaer, Torhout – Herman Panckoucke, Gistel – André Decoster,
Gistel – Fernand Deblauwe, Eernegem – Annie Pollet, Oostende – Jaak Jonckheere, Oostende
– Chantal Logghe, Gistel – Walter Metsu, Bredene – Erna Ruys, Gistel – Georges Ruys,
Oostende – Andre Vanhulle, Oostende – Ingrid Samyn, Torhout – Anny Vanbranteghem,
Gistel – Marc Vansevenant, Gistel – Omer Logghe, Gistel – Erwin Baert, Oostende – Germain
Bonte, Gistel – Marnix Maeckelberg, Gistel –Jean Huwaert, Gistel – Ronny Vanhonsebrouck,
Gistel – Lucien Maes, Gistel – Marcel Goes, Gistel – Roland Maene, Gistel – Fam. CoudevillePanckoucke, Knokke – Lutgarde Osaer, Beveren-Waas – Camping Park Metsu nv, Bredene –
Liliane Demoortele, Gistel – Fam. Vanden Berghe-Defloor, Oostende – Fam. CatrysseStaelens, Gistel – Restaurant 't Paviljoentje, Gistel – Paardenbeenhouwerij De Zaeyer, Gistel
– Fam. Monstrey-Cool, Gistel – Kaat Schreel, Gistel – Groenten& Fruit Dumarey, Gistel – Fam.
De Ly-Vanhee,Bekegem – Eric Campe, Oostende – Fam. Block-Vanhooren, Oostende – Fam.
Pitteman-Dekeyser, Eernegem – Johan Cardon, Gistel – Benoit Delaere, Gistel – Optiek Carine
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& Juwelen Mimy, Gistel – Gentil Van Hee, Gistel – Jan Van Renterghem, Gistel – Filip Debaillie,
Gistel – Slagerij-Traiteur Stefaan Sabbe, Oudenburg – Emiel Vanhee, Oostende –
Verzekeringen Philip Depuydt, Gistel – Magda Van Moortel, Zedelgem – Erik Vandecasteele,
Gistel – Fam. Eelbode-Verdoolaege, Gistel – Verzekeringen Fibam, Gistel – Bistro-Brasserie
De Molenhoeve, Gistel – Erik Verheyde, Gistel – Spijshuis Godelieve, Gistel – Parket &
Vloerbekleding Vantyghem Kurt, Gistel – Piet Van Poucke, Nevele – Bank- en
Verzekeringskantoor Defreyne, Gistel – Raf Osaer, Gistel – Restauratieatelier Dumarey,
Oudenburg – Alle Bouwmaterialen Vanhixe, Gistel – Jan Van Laar, Gistel – Hans Gryspeert,
Gistel – Oostends Dakwerken Vannes, Oostende
Lijst afgesloten op 13 maart '19
6.2. Overzicht schenkingen.

De lente is terug in 't land, de donkere dagen voorbij en stilaan gaan we richting zomer. Maar
ook tijdens de voorbije wintermaanden kregen we geregeld mooie schenkingen van leden
en sympathisanten.

gedachtenis

Schenker

Marguerite Boedt, Leffinge

Nadine Boëhme-Staelens,
Gistel
Willy Breemersch, Oudenburg

Lucien De Cleer, Oudenburg
Lucien De Cleer & Noe
Clarysse, Oudenburg
Lucien De Cleer ,& Antonia
Laureyns, Oudenburg
Lucien De Cleer & Leona
Vyvey, Oudenburg
Emiel Decock, Aartrijke
Urbain Decorte, Eernegem
Gilbert Dekeyser, Gistel
Anna Demonie, Gistel
Jef Depuydt, Aartrijke
Filip Depuydt, Gistel
Louise Dereere, Gistel
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rouwbericht

Nu nog alles nog netjes ordenen tijdens de maandelijkse werkdagen en dan kunnen jullie
weer een groter pakket documenten raadplegen in ons centrum of via de site
www.gestella.be
Overige documenten

2

6
290

273

Pakket oude schoolboeken, nr. WestVlaams genootschap voor Familie- en
Wapenkunde, Genealogische gegevens
“Boedt”, pakket toeristische folders,

130 13 notariële akten, pakket foto's, pakket
privé documenten,
boeken: “ Kort begrijp der Kerkelijke
historie ” , “ La préfecture Apostolique
de Katanga ” ( St.Andries Abdij, Brugge),
“ Eugenie Vermeire 100 jaar”
16 jaargedachtenissen
52
Dvd film “ Molens Gistel ”

7
3

Boek: “ Middeleeuwse molentermen in
het graafschap Vlaanderen ”
3 6 jaargedachtenissen, 1 pak krantenknipsels overlijdens met foto
145 7 nrs. Weekbode, 1 nr. BEIblijver
2 nrs. tijdschrift “Para Commando”
14 nrs. Zeewacht
2 kiezerslijsten Aartrijke
1 doos opbergmappen zichtkaarten
Boeken; “ Bouwsteentjes voor de ge –
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rouwbericht

gedachtenis

Schenker

Reginald De Schryver, Gistel
Fernand Devos, Oostende

Raymond Dillen, Oostende
Familie Everaert –
Handschoewerker, Oostende
Georges Houvenaeghel,
Oostende
Robert Goetghebeur & Roos
Sinnaeve, Gistel
Roland Hollevoet, Gistel
Marnix Lowie, Handzame
Sonja Maene, Gistel

11
86

645
4

Stefaan Sabbe, Westkerke
Ann Vandenbroele, Gistel
Mimy Vanhonsebrouck, Gistel
Begrafenissen Vanhooren,
Gistel
Erik Verheyde, Gistel
Herman Verheyde, Stene
Hugo Verheyde, Gistel
Jan Verheyde, Gistel
Monique Verheyde, Gistel
Willy Verheyde, Essen
Familie Vermoortel, Westkerke

schiedenis Moere – Gistel nrs. 1-2-3 ”,
“15 j. archeologisch onderzoek Gistel ” ,
“ Moere 1200-1920”, “ In memoriam
ZEH. Deken Godfried Oost ”, “ Gestella
1996 ”
kalenders: Moere 1990-1991, Gistel
4 2 foto's 100 jaar Boerenbond Gistel,
30 2 archiefbrieven Oostende, 2 gedachtenissen communie, 20 jaargedachtenissen, 15 artikels jubilea, 10 artikels 100jarigen
1 2 foto's (foto Van Hemelryck,Gistel)
100
6
Funerair erfgoed kerkhof Moere

1
94

Arnoud Melis,

Johan Plovie, Bredene
Daniel Quintens, Snaaskerke

Overige documenten

10
27
224
91
696

2
1
11
109

114
17

75 diapositieven Godelieveprocessie
Zeeuwse kwartierstaten 1993/7 t/m 1996/30,
Zeeuws kwartierstatenboek nrs. 2-3-4

1 Pakket affiches Kunstkring Snaaskerke,
kwijtingsboekje kerkelijke diensten
125 2 brochures Oudenburg, 1 pak affiches,
1 afscheidsboekje,
3 Gistelse munten in etui (Lievekens)
31 1 geboortekaartje
269 8 afscheidsboekjes
Polderkrant, 12 nrs. TamTam Oostkust
Mappen verzameling foto's en artikels
Zevekote
Boek: “ Geschiedenis van de familie
Meire” (Paul Lanssens)
1 10 nrs. Zeewacht
1 1 jaargedachtenis
68
Lijst afgesloten op 6 maart 2019
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6.3. Personalia.
➢

65 jaar lief en leed:

65 jaar terug luidden de bruiloftsklokken voor Georgette Declerck en Germain Bonte.
Germain, een fervent wandelaar, bezorgt tijdens zijn wandelingen bij tal van Gestellaleden
hun Gestella Krantje.
Proficiat aan het jubilerend paar.
➢

Zij die ons verlieten.
•
•
•
•
•

•

Frans Serruys overleed op 2 december 2018. Frans was de broer van onze leden Jo
en Anita Serruys – Willems.
Op 20 december 2018 overleed te Varsenare Mevr. Viviane Doosche (° Knokke 1605- 1952). Viviane was de echtgenote van ons lid Etienne Sierens ( Bekegem)
Mevr. Maria Nobels, echtgenote van André Vanhixe, overleed op 28 december 2018.
Maria Nobels was de moeder van onze leden Hans en Corinne Vanhixe – Deschuytter.
Op 6 januari 2019 ging Lieven Maes van ons heen. Lieven was de zoon van onze
ondervoorzitter Lucien Maes en Monique Albers.
Te Oostende overleed op 4 februari 2019 Mevr. Jacqueline Coucke (° Gistel, 19
november 1932), echtgenote van Roger Gryspeert en mama van ons lid Hans
Gryspeert.
André Vanbelleghem verliet ons op Valentijnsdag 2019. André was de broer van onze
leden Rudy Jaecques en Monique Vanbelleghem.

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

7.

Terugblik op de voorbije Activiteiten.
7.1. Zaterdag 19 januari 2019: “ Nieuwjaarsdrink ”

Enkele sfeerbeelden van
onze geslaagde
nieuwjaarsdrink.
Nieuwe plannen voor
2019?
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Bestuur, medewerkers en
bezoekend college van
burgemeester en
schepenen

7.2. Zondag 17 februari 2019: “ Lezing: Hoe waren de contacten van onze 16de eeuwse

voorouders met de Hugenoten in Groot Brittannië ”

Ondanks de eerste lentezon ons die dag echt verwarmde mochten we een 25-tal personen
verwelkomen op deze interessante lezing. Voorzitter Werner Peene nam ons mee in het
relaas van de opzoekingen die hij reeds gedaan heeft aan de overkant van de Noordzee. In
zijn pps-presentatie gaf hij ons diverse tips waar te zoeken in de ons omringende landen.
De adressen van de diverse internet sites die hiervoor in aanmerking komen worden verder
in deze nieuwsbrief vermeld in de rubriek “ P.C. weetjes ”.
7.3. Op 8 maart 2019: “ Studienamiddag Rijksarchief Brugge”

Koenraad Blontrock, voorzitter erfgoedkring Oudenburg brengt samen onze heemkring
onder leiding van Ward Vyvey een bezoek aan RAB te Brugge

Van links naar rechts: Lucien
Maes, André Van Poucke, Stefaan
Sabbe , Koenraad Blontrock
(Oudenburg ) , Lucien De Cleer,
Ward Vyvey en Jan Verheyde
© Lucien De Cleer
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Paul Van Pamel staand in studie

8.

Vooruitblik op de komende activiteiten
8.1. woensdag 24 april 2019 om 19u30 documentatiecentrum Gestella, Oostmolensite, Gistel

VOLKSCULTUUR IN WEST-VLAANDEREN
Het immateriële tastbaar gemaakt
lezing met pps-presentatie
door Antoon Naert
Midwinterfeest, Sint-Hubertusvieringen, de feesten rond Sint-Martinus, Sint-Niklaas of SintMaarten klinken ons ongetwijfeld bekend in de oren … deze en nog veel meer zoals sagen,
legenden, rituelen en tradities maken deel uit van onze volkscultuur.
Sagen, legenden, feesten en rituelen vormen een schat aan immaterieel erfgoed dat een
wezenlijk onderdeel kan vormen van een doordacht toeristisch, cultureel of erfgoedbeleid.
Aan de hand van voorbeelden uit ons West-Vlaanderen schets Antoon Naert, ondervoorzitter
van LECA ( het vroeger Volkskunde Vlaanderen), een caleidoscoop van mogelijkheden.

Antoon Naert studeerde archeologie, monumentenzorg en assyriologie aan de KUL, waaraan
hij als wetenschappelijk medewerker vroeg christelijke archeologie gedurende 15 jaar
verbonden was. Hij is afdelingshoofd vrije tijd in de gemeente Ichtegem.
Inkom: leden €6 ( niet-leden €9)
drankje inbegrepen.
8.2. zondag 28 april 2019, ERFGOEDDAG: documentatiecentrum Gestella vzw., Warandestraat

29 B, Gistel

“ Hoe maakt u het? ”
Erfgoeddag
doorlopende demonstratie ambachten tussen 14 en 17u
‘Hoe maakt u het?’ Is dit jaar het thema van de Vlaamse erfgoeddag.
Ook Gestella vzw. neemt dit jaar terug deel aan de Vlaamse erfgoeddag met een
demonstratienamiddagsessie in het documentatiecentrum Gestella, Oostmolensite, Gistel.
Voor deze activiteit doen we een beroep op een 4-tal kunstenaars en/of ambachtslui uit
onze regio. Naast glaskunstenares Sabine Van Eynde – “ Glas is wellicht één van de oudste

en creatiefste bouwelementen die er bestaan. Reeds van in de vroege oudheid werd er
glas gebruikt. Anders dan steen werd glas ook als decoratief element toegepast, dit naast
16
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haar functioneel element. ” – heeft ook houtmaker Eric Vandenhulle toegezegd om enkele

demo's te verzorgen van het bewerken van hout tot gebruiksvoorwerpen/kleinmeubelen (
eigen ontwerpen!). Ook oudere ambachten als het klossen van mooi kantwerk en het
biezenvlechten/her-rieten ( dit laatste door Ruben Vanhollebeke) worden die namiddag
gedemonstreerd door enkele ervaren en gedreven ambachtslieden.
Iedereen van harte welkom.
Toegang via het museum van de “ Gistelse Flandriens”
Gratis inkom.
8.3. zaterdag 7 juli t/m zondag 15 juli 2019 O.C. Oud Stadhuis, Hoogstraat 1, Gistel

“ SYLVEER MAES, 80 JAAR TOUR DE FRANCE ”
TENTOONSTELLING
Parijs 10 juli 1939 start van de 33ste Ronde van Frankrijk. Deze ronde eindigde op 30 juli
in de lichtstad en werd gewonnen door onze stadsgenoot Sylveer Maes.
Nu exact 80 jaar later wordt door Gestella vzw., de Sport-, Cultuur- en Toerismedienst
van Stad Gistel een grote tentoonstelling ingericht in de lokalen van het vroegere
stadhuis. Tal van foto's uit deze Tour, maar ook familiefoto's en tal van documenten van
en over Sylveer worden tentoongesteld.
De tentoonstelling kan doorlopend bezocht worden tussen 10 en 18 uur.
Inkom € 2,00
8.4. Van april tot eind juni doorlopende tentoonstelling in het documentatiecentrum

“ ' k Zie zo geerne mijn duivenkot ”
Nog niet zolang geleden moesten de duivenmelkers hun “ constateur ” binnendragen in
het duivenlokaal om de aankomsten van hun kampioenen te laten registreren. Nu gaat
alles elektronisch! Hoklijsten, ringen, registreerdoosjes …. Waar is de tijd van toen?
Wil je ook nog even wegdromen? Wel dit alles staat de komende maanden tentoongesteld
in ons lokaal. Iedere woensdag en zaterdag te bezichtigen tijdens de reguliere
openingstijden.
Tot straks.
9.

PC nieuwtjes
•

Na de lezing van voorzitter Werner Peene kregen we volgende interessante links
doorgespeeld:
De registers van Austin Friars in Londen. William Moens
https://archive.org/details/marriagebaptisma00lond/page/120
De Huguenot Society of Great Britain and Ireland
https://www.huguenotsociety.org.uk
National Archives Londen.
http://www.nationalarchives.gov.uk/
Center for Kentish studies, Maidstone.
https://www.kentarchives.org.uk/
S & N Genealogy.
https://genealogysupplies.com/
British History online.
https://www.british-history.ac.uk/
Oude kaarten
http://www.oldtowns.co.uk/
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•

Belangrijke info is ook te vinden in Nederland
https://archief.amsterdam/indexen/
Inventaris notarissen Amsterdam
https://archief.amsterdam/inventarissen/overzicht/5075.nl.html
Zeeuws Archief
https://www.zeeuwsarchief.nl/
Archief Leiden
https://www.erfgoedleiden.nl/

10. Wie kan helpen?

Daniël Maricau uit Ieper is op zoek naar de overlijdensakte van Marie Thérèse Maricau. Zij is
geboren op 12 november 1803 ( vingt et un Brumaire an 12). Haar vader is Fidelis, Amandus
Franciscus (° Wijtschate 09 september 1771 en + Elverdinge 09 oktober 1842); de moeder is
Rose Clare Debreu (° Westvleteren in 1771 en + Elverdinge op 09 januari 1854). Marie Thérèse
was nog in leven op 31 juli 1862, wanneer haar zoon huwde; ze was toen woonachtig in
Westrozebeke. Opzoekingen in Westrozebeke leverden geen resultaat op en het vermoeden is
dat ze na 1862 elders gaan wonen is. Elverdinge of Vlamertinge behoren tot de mogelijkheid
omdat haar ouders stierven in Elverdinge en haar zoon Franciscus stierf op 09 augustus 1886 in
Vlamertinge.
Elke informatie is welkom en mag toegestuurd worden aan daniel.maricau@gmail.com

11. Van onze leden interessante weetjes

De heer Rudy van Elslande ( rudy.van.elslande@hotmail.com) laat weten dat hij
in zijn genealogie verschillende malen linken vond met GISTEL. Daarin komen o.a.
de familienamen VANDERMERSCH, de MûELENAERE, STRUYE, BEAUCOURT de
NOORTVELDE en van HOOBROUCK de MOOREGHEM in voor.
Misschien komen deze namen (of varianten ervan) ook voor in je eigen opzoekingen en wil
je er graag meer over weten. Dit kan via:

https://sites.google.com/site/genealogievanelslande/
en dan zoeken met het venster: ”Deze site doorzoeken”. Heel boeiend!

Archiefverkoop Marcel Denduyver +
1000den boeken aan spotprijzen
•
Met o.a. stambomen & Volkskunde
•
- Historische boeken & Naslagwerken
- Oude boeken en tijdschriften
•
Kunst, Cultuur, Politiek, Personen, Vlaamse Beweging, Oorlog, Geloof, …
•
Grote hoeveelheid boeken i.v.m. Brugge
•
Romans
+
Postzegel verzameling & grote collectie Bidprentjes
> Data: Zaterdag 06 April en Zondag 07 April : van 09h tot 18h
> Plaats: Zevekoteheirweg 12 – Gistel
Meer info: Bart Denduyver – 0496/50 61 76 of Bart Denduyver@telenet.be
Koen Denduyver – 0496/231 803
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Ook de vrijwillige molenaars van de Gistelse Oostmolen
starten een nieuw draaiseizoen:
Seizoen opening zondag 7 april 11u.
De Gistelse vrijwillige molenaars nodigen jullie uit om samen met hen
het nieuwe seizoen in te draaien op zondag 7 april vanaf 11u.
Er zijn doorlopend rondleidingen aan de draaiende Oostmolen voorzien en tijdens de
animatie kan je gezellig bijkletsen met een glaasje en een hapje.
Vlaamse molendag 28 april
Tijdens de Vlaamse molendag zwaaien alle wind- en watermolens hun deuren open voor
het grote publiek. Onze Oostmolen mag natuurlijk niet ontbreken. We zijn die dag
doorlopend te bezoeken van 10u tot 18u. en als de wind wat meezit tonen we je hoe
graan vroeger tot meel werd vermalen.
Rommelmarkt wijk Warande zondag 19 mei.
Met de jaarlijkse rommelmarkt in de Warandestaat
staat ook traditiegetrouw onze molen in de kijker.
We zijn doorlopend te bezoeken van 9u tot 18u.
> Je kunt die dag trouwens ambachtelijk gemalen meel kopen.(zolang de voorraad strekt)
12. Facebook.
Jawel, ook heemkundige kring Gestella vind je nu terug op Facebook. Op de pagina ontdek je
niet alleen interessante links en weetjes van onze vereniging maar ook die van andere naburige
kringen en archieven. Momenteel tellen we reeds 246 volgers op de pagina!!
Word vriend met Gestella en blijf op de hoogte van al onze activiteiten!
Wil je een heemkundige activiteit aankondigen of heb je vragen over een activiteit, neem dan
contact op met onze paginabeheerder én bestuurslid Filip Debaillie.
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