Nieuwsbrief
Januari 2019

Nieuwsbrief 2019 nr. 1
Bestuurlijke mededelingen

I.
1.

Openingstijden
•

Voor het werkjaar 2019 blijven de reguliere openingstijden 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 volgende dagen:
> woensdag 23 januari 2019
> woensdag 20 februari 2019
> woensdag 20 maart 2019
> woensdag 24 april 2019
> woensdag 22 mei 2019

2.

Lidgeld 2019
Ook voor het jaar 2019 behouden we de ledenbijdrage op € 20 (tijdschrift inbegrepen).
Gelieve te betalen via storting of overschrijving met het ingesloten overschrijvingsformulier
en dit tegen ten laatste 15 maart 2019.
Net als vroeger mag u Gestella gerust een financieel ruggensteuntje geven. Wie meer dan
€ 30 stort / overschrijft , wordt vermeld in één van de komende nummers van ons Gestella
krantje. Gelieve ons uw juiste adresgegevens te bezorgen.
>>> Tip Nieuwjaarsgeschenk :
Waarom neem je je familie en/of vrienden niet mee op je genealogische
speurtocht? Doe hen een plezier en schenk hen een jaarabonnement ( met lidgeld
Gestella inbegrepen) op ons Gestella krantje en zo kunnen ze je eventueel helpen
bij het vele zoekwerk naar de familiegeschiedenis.

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 natuurlijk van harte welkom en we
zetten de koffie alvast klaar.
De komende werknamiddagen zijn dinsdagen 5 februari, 5 maart en 2 april '19.
Van 13u30 tot 17u. Voor alle zekerheid of bij twijfel bel na 11u het nummer: 059 27
51 03. Indien geen antwoord = geen werknamiddag.
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4.

Werkgroepen
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 die ons documentatiecentrum rijk is,
niemand weet het. De geschonken rouwbrieven en gedachtenissen worden eerst
alfabetisch voorgesorteerd. Wat nieuw is, wordt digitaal geïnventariseerd, deze
overzichtslijsten (de teller staat nu reeds op ca. 165.000 namen) kan je raadplegen op
www.gestella.be en vervolgens doorklikken op “ databank personen”. Enkele vrijwilligers
helpen de coördineerde Magda bij het definitief opbergen van de aanwinsten in de juiste
bakjes of mappen.
4.2. Werkgroep: Inventarisatie Gistelse begraafplaatsen.

Ooit werd door de Gistelse erfgoedcel een architecturale inventaris van de begraafplaatsen
Snaaskerke, Zevekote en Moere opgemaakt. Het duo Daniel en Paul maken van deze
kerkhoven naast een fotografische inventaris van alle graven ook een gedetailleerd
genealogisch beschrijf van de vermelde overledenen op. 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, van de kwartierstaten worden afzonderlijke scans opgeslagen. Ze kunnen hierbij
rekenen op de steun en medewerking van Jef Depuydt en van enkele leden en de
ondersteuning van Gestella vzw.
4.3. Werkgroep : Bibliotheek – archief.
De eerste fase van de digitalisering: digitale inventarisatie is nagenoeg voltooid. In de
tweede fase worden nu tal van tijdschriften inhoudelijk gedigitaliseerd en men kan die
straks op een PC raadplegen. Naast de digitalisering wordt geopteerd om de ontbrekende
nummers bij de bestaande collecties tijdschriften zoveel mogelijk aan te vullen, andere
tijdschriften worden in de digitale bibliotheek opgenomen. Zin om een handje te helpen bij
dit (reuzen)werk? Je bent van harte welkom.
Iedere tweede dinsdag van de maand ( van 13u30 tot 17u)
4.4. Nieuw – werkgroep: Erfgoeddag en Openkerkendagen
Op de laatste bestuursvergadering werden de komende lokale en nationale erfgoed en
heemkundige evenementen besproken. In de lijn van de verwachting wil onze heemkring
hetzij als initiatiefnemer, hetzij als ondersteunende participeren. Welke rol we ook vervullen
het vergt een serieuze inspanning om de vele facetten die dergelijk evenement omvat uit
te werken. Door de oprichting van twee werkgroepen willen we meer mensen, ook niet
bestuursleden, betrekken bij de uitwerking van de Erfgoeddag (april) en Openkerkendagen
Snaaskerke (juni).
Geïnteresseerden kunnen steeds hun naam opgeven of bijkomende informatie verkrijgen
bij de coördinerende voorzitter van de werkgroepen Werner Peene werner@peene.net
of Gestella@skynet.be

II.

Activiteiten
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1.

Terugblik op de voorbije activiteiten
Zondag 7 oktober '18

“ Molendagen, olieslaan in de Oostmolen,
tentoonstelling molenbouwersfamilie Peel”

Tijdens deze traditionele molendag konden de bezoekers van het documentatiecentrum
een blik werpen op een rond de molenbouwersfamilie Peel opgebouwde tentoonstelling.
Een primeur was de projectie van een door Westkerkenaar Omer Kyndt gemaakte kortfilm
van enkele hoogdagen in de Gistelse geschiedenis.
Zondag 11 november '18
Tentoonstelling “ Overleden Gistelse oudstrijders WO I”
Een 30-tal personen bracht een bezoek aan deze herdenkingstentoonstelling van de
overleden Gistelse helden. Naast een verzorgde pps-presentatie konden de bezoekers ook
de door Gestella gemaakte dossiers van de overleden oudstrijders inkijken.
2.

Nieuwe programmatie:
Zaterdag 19 januari 2019:
documentatiecentrum Gestella vzw., Warandestraat 29 B, Gistel
“ Nieuwjaarsdrink ”
Stilaan een jaarlijkse traditie van Gestella om zo het nieuwe jaar in te zetten. Ook dit jaar
worden jullie met zijn allen verwacht om samen met de voorzitter en de aanwezige
bestuursleden het glas te heffen op het nieuwe hopelijk vruchtbaar jaar. We heffen het
glas omstreeks 14 uur en blijven met zijn allen nog wat nakeuvelen.
Zondag 17 februari 2019
in het documentatiecentrum Gestella vzw., Warandestraat 29 B, Gistel
“ Hoe waren de contacten van onze 16de eeuwse voorouders met
de Hugenoten in Groot-Brittannië ”
aperitieflezing met pps. Presentatie
Werner Peene
Het is een gekend gegeven dat vele van onze voorouders in de 16de eeuw onze streken
verlieten naar Groot - Brittannië of Nederland omwille van hun godsdienstige overtuiging of
om hun economische belangen te verhogen. Sommigen keerden later terug, maar de
meerderheid koos ervoor ter plaatse te blijven. Hun namen kregen een Engelse uitspraak
en schrijfwijze. Heel wat bronnen zijn nog voor handen om deze voorouders te
achterhalen. De ‘Huguenot Society of Great Britain and Ireland’ is een minder bekend
gegeven, dat ons heel wat oplossingen biedt voor deze genealogische problemen. Wat is er
onder meer nog te vinden in Londen over deze voorouders? Het wordt een boeiende
voordracht met heel wat tips.
Leden € 6 – niet leden € 9
(aperitiefje inbegrepen)
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zondag 31 maart 2019 van 14u30 tot 17u
documentatiecentrum Gestella, Warandestraat 29B,Gistel
“ Gestellabatjes ”
Lentetijd is schoonmaaktijd. Ook bij Gestella werd door onze bibliotheekverantwoordelijke
alles eens grondig uitgezocht en nagekeken. Van vele tijdschriften hebben we dubbele
nummers in ons documentatiecentrum,ook zijn diverse boeken en werken niet zo relevant
voor onze reeds uitgebreide regio.
Dit alles kan rustig bekeken worden -vanaf 14 u30- en kan aan werkelijke dumpingprijzen
misschien een nieuwe gebruiker vinden.
Wie weet vind je niet iets waar je al jaren naar op zoek bent, en zoals je weet bij dergelijke
gelegenheden zullen de eersten de besten zijn.
3. Doorlopende tentoonstelling in documentatiecentrum
“ Schoolboeken uit de tijd van toen ”
Een collectie oude schoolboeken uit de tijd van toen wordt de komende maand in de kijker
gezet in onze tentoonstellingskast. Wil je ook nog even mijmeren over de tijd van toen?
Kom dan gerust eens kijken, misschien komen ook nog andere herinneringen uit jullie
jeugd terug. Iedere woensdag en zaterdag te bezichtigen tijdens de reguliere
openingstijden.
Tot straks.
III.

Archief en bibliotheeknieuws
Overzicht schenkingen

gedachtenis

rouwbericht

Via de mooie herfstmaanden belanden we terug in de donkere zes weken. Toch mochten
we tijdens deze voorbije periode opnieuw diverse schenkingen in ontvangst nemen.
Nu 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

Schenker

Archief Zedelgem
Eric Campe, Oostende
Emiel Decock, Aartrijke
Urbain Decorte, Eernegem

120
70
646
76

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

Overige documenten

21 Pak krantenknipsels overlijden met foto
421 10 jaargedachtenissen – 12 nrs. Weekbode – 2 nrs. BEIblijver
2 nrs. Para – Commando tijdschrift
18 nrs. Zeewacht

9

36 Brugs Ommeland, 1976 tot 2016
Mededelingen West-Vlaams Verbond
voor Heemkunde, 1977 tot 1998
Heemspiegel, 1980 tot 2001
Vlaamse Stam, 2015 tot 2016
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Jef Depuydt, Aartrijke
Fernand Devos, Oostende
Annie Devriendt, Gistel

35

rouwbericht

gedachtenis

Schenker

Overige documenten

Ons Heem, 1943 tot 1992
Biekorf, 1991 tot 2006
Medelingenblad van de Bond van WestVlaamse Volkskundigen, 1985 tot 1991
Rond de Kiosk, 1990 tot 1991
Ernigahem, 2011,2016
Museum bulletin, 1992 tot 1999
Vlaams Centrum voor Genealogie en
Heraldiek, 2016
Mededelingen Vlaams Centrum voor
Genealogie en Heraldiek, 1982 tot 1986
Brugge die Scone, 1998 tot 2007
Antoniana, 1982,1994
Van mensen en dingen, 2003 tot 2007
Graningate, nrs 44,75 tot 81
Heemkundige bijdragen voor Brugge en
Ommeland, 1976 tot 2015
Oost over de Waere, 1996 tot 2015
Berichten uit Hoogrijke; .R.Boschvogelkring, 2003 tot 2012
Westhoek, 1995 tot 2004
Semafoor, 200 tot 2015
Rond de Poldertorens, 1965 tot 2000
Ons Volk (1933) Weekblad – 53 nrs.
Notre Flandre (Zannekin), 1995 tot
1968, Zannekin, 1993 e.a.
Biekorf 1970 tot 2010
Volkskunde, 1984 tot 1999
Volkskundige kroniek, 1993 tot 2006
Ter Waarheid. Met de Nederlanden in
Europa, 1962 tot 1963
Westland, 1942 tot 1943
Kontaktblad Gidsenbond, 1979 tot 2011
Vlaanderen, 1955 tot 1961, 2010 tot
2016
Mengelmaren, 1998 tot 2012
Oost-Vlaamse Zanten, 1973 tot 2002
5 affiches – 12 huwelijksaankondigingen – 2 programma “ De GuldenToren” 4 geboortekaartjes – 1 liturgisch
afscheidsboekje – 1 priesterjubileum –
pak opzoekingsdocumenten
4 8 art. jubilea – 1 nr. archiefbrief
Oostende – 3 pak papier A4
Schenking documenten en foto-
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rouwbericht

gedachtenis

Schenker

John Dumarey, Oudenburg
Georges Houvenaeghel,
Oostende
Antoinette Laureyns, Westkerke & Lucien De Cleer
Verheyde- Logghe, Gistel

34
9

437

Sonja Maene, Gistel
Lucien Maes, Gistel
Johan Mergaert, Gistel

264
164
48
222

Werner Peene, Gistel
Johan Plovie, Bredene
Daniel Quintens
Snaaskerke
Maria Raes, Gistel
Chantal Smekens,
Etterbeek
Stefaan Sabbe,Westkerke
Edgard Vandousselaere,
Gistel
Monique Vanbelleghem,
Gistel

210
30
5790

Andre Vanhulle, Oostende
Erik Verheyde, Gistel

357

1
121
27
180

11
3
900

3
45

Eduard Vyvey, Gistel

675

1 gedachtenis priesterwijding –
14 gedachtenissen communie

1 grote bureautafel
Landelijk & Ambachtelijk leven – Les
Moulins è vent (A.Ronse) – Map met
diverse kaarten – Hulde aan de geloofsverkondigers van de dekenij Gistel –
Documentatiemap Meerlaanmolen –
brochure “ De Dodengang” – Romeinen
en middeleeuwers in Oudenburg, Middelburg en Aardenburg – High life de
Belgique 1967 – Kunstgeschiedenis
1945 – Lekeleetpad – 3 Wandelgidsen –
diverse schoolboeken

5 nrs. Ons Heem
2 nrs. Ichtegems Erfgoed ( 9 & 10)

1

Monique Verheyde, Gistel
Herman Wyntin, Bredene

514
11

materiaal van wijlen Sylveer Maes.

Pakket kortfilms van wijlen O.Kyndt

Ginette Maeckelbergh, Gistel

Michel Meyns, Aartrijke
Bistro – brasserie
Molenhoeve, Gistel
Herman Peel, Gistel

Overige documenten

1

1 pakket affiches

22 86 nrs. Wekelijks nieuws – 5 nrs. De

Zonnewijzer – 1 liturgisch afscheidsboekje –
1 nr. Driespannertje Gistel –
1 jaargedachtenis –
brochure 50 j. Verbond Christen verenigingen Onderlinge Bijstand arr. Gent

14 Boek: Groene mutsen, Bruine mutsen
1 12 nrs. Gazet van Oostende – 14 nrs.
Tam Tam Oostkust
2 13 nrs. Zeewacht
Ingekleurde Mercatorkaart Vlaanderen
218 5 jaargedachtenissen – 1 boekje
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rouwbericht

gedachtenis

Schenker

Overige documenten

liturgisch afscheid
Lijst afgesloten op 30 november 2018
IV.

Personalia.
Zij die ons verlieten.
* op woensdag 12 september is Hubert Lauwers in Gistel overleden. Hubert was de
geliefde vader van ons lid Jo en Katrien Lauwers-Janssens.
* Mevr. Sybille Moyaert overleed te Aalter op 16 oktober 2018 echtgenote van Renaat
Vanheessen en moeder van ons lid Philip en Evgenia Vanheessen – Starkova.
Gestella vzw. biedt aan de familie en nabestaanden bij het heengaan van hun geliefden.
zijn oprecht medeleven aan.

V.

Medegedeeld:
Voor niets…
Een spreekwoord zegt “dat voor niets de zon op gaat” daarbij bedoelend dat alles geld kost
behalve datgene wat van de zon komt. Sinds 1 juni 2018 maakt het Rijksarchief een
uitzondering op het voormelde spreekwoord. De toegang tot de archieven en de
documentatie van het Rijksarchief is – in tegenstelling tot vroeger – sinds enkele maanden
gratis. Voor praktische informatie is het best eens de website ( www.arch.be) te
raadplegen. Voor wie op zoek is naar het ietsje meer inzake genealogie, lokale
geschiedenis,… is een bezoek aan het archief zeker een aanrader.

Nieuwe artikelen Gestellakrantje binnenbrengen voor 1 maart 2019
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