Nieuwsbrief 2019 nr. 3
1. Bestuurlijke mededelingen
1.1 Bedeling Gestellakrantje 2/19
Uw vertrouwd krantje van april viel wat laat in de bus. Een technisch probleempje
gecombineerd met een koppige PC waren er de oorzaak van. Het bestuur zal zijn uiterste best
doen om dit in de toekomst te vermijden. Het meest vervelende is dat enkele aangekondigde
evenementen al plaats hadden gevonden. Om dit te vermijden zal het concept van de
“Nieuwsbrief” herbekeken worden maar op korte termijn is er beslist om ongeveer twee weken
voor er een evenement plaatsgrijpt daarover een “Nieuwsflash” te sturen naar de leden
waarvan we het mailadres in bezit hebben. Wie nog zijn mailadres niet heeft toegestuurd mag
dit steeds overmaken aan Jan Verheyde (jan.verheyd@telenet.be). Uiteraard kan men steeds
terecht op de website voor de nodige informatie.
1.2 Raad van Bestuur
Op 8 mei ll. greep er een bestuursvergadering plaats. Enkele bestuursleden namen ontslag.
Lucien Maes nam om persoonlijke redenen ontslag als ondervoorzitter. Gilbert Yperman en
Edgard Vanousselaere, beiden jarenlang bestuurslid, willen het op hun leeftijd wat kalmer aan
doen. De vergadering was unaniem om hen het erelidmaatschap toe te kennen.
Kaat Schreel werd bevestigd als PR-verantwoordelijke. Op termijn is het de bedoeling dat ze
alle taken inzake “publiciteit”, zowel intern als extern de vereniging en die nu nog wat
verdeeld zitten bij andere leden, zal behartigen.
1.3 Vergadering stad Gistel– Gestella
Op 15 mei ll. werd aan tafel gezeten met A. Bentein, schepen o.a. bevoegd inzake erfgoed. Er
werd aan het stadsbestuur aandacht gevraagd voor het behoud van erfgoed/archief van en
binnen de stad. Ook kwamen enkele “technische” zaken aan bod zoals een betere
bewegwijzering naar Gestella, het plaatsen van een brievenbus, de vervanging van de
verwarmingsinstallatie.
1.4 Boek Sylveer Maes
Ter gelegenheid van de tentoonstelling van S. Maes ( zie
Gestellakrantje 2/19) wordt het boek “Sylveer Maes.
Portret van een tweevoudig Tourwinnaar “ voorgesteld.
De auteur, Patrick Cornillie, grasduinde onder ander in
de archieven van Gestella. Het boek is te koop voor de
prijs van € 32,50. Wie even wat geduld kan oefenen kan
het boek verkrijgen via Gestella tegen de prijs van € 28 maar dan dient er voor 31 augustus
2019 een mailtje gestuurd naar Jan Verheyde ( jan.verheyde@telenet.be)
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1.5 Graag vermelden we de leden die ons in 2019 een extra financieel ruggensteuntje
schonken:
Tuincentrum Frederik Luyckx, Gistel – Roger Deschepper, Gistel – Van Hecke Chris, Gistel
– Rik Ballet, Gistel – Jeannine Maertens, Gistel – Koenraad Blontrock, Oudenburg – Dorine
De Smet, Gistel – Charles Lauwers, Zedelgem
1.6 Gestella en de sociale media
Graag geven we ter informatie de bezoekerscijfers van onze diverse mediakanalen op het
grote web
1.6.1 www.gestella.be
1.6.2. www.facebook.com/Heemkundige-kring-Gestella-731118047024749/
Hierbij de cijfers voor de maand mei van onze Facebookpagina:

Vijf nieuwe mensen vonden de weg naar onze pagina, dat maakt dat we nu 261 actieve
volgers hebben. 166 volgers bezochten afgelopen maand een artikel op onze pagina.
3 klikten door naar onze website.
Er kwam één vraag naar meer informatie binnen.
1.6.3. www.MijnGistel.be
In één week dat Gestella nu online is met een bladzijde op www.MijnGistel, hebben reeds
102 mensen onze bladzijde bekeken.
Hiervan klikten 24 bezoekers door naar de website en 2 mensen bezochten Facebook.
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2. Werkgroepen
2.1 Werkgroep: “Inventarisatie rouwberichten en gedachtenissen”.
Deze werkgroep is waarschijnlijk in tijd de langst lopende. Hoeveel rouwbrieven en
gedachtenissen ons documentatiecentrum rijk is weet niemand maar het zijn er
honderdduizenden. Momenteel kunnen de digitaal geïnventariseerde overzichtslijsten
(ca.175.000 namen) geraadpleegd worden op www.gestella.be.
( doorklikken op documentatiecentrum en vervolgens op databank personen). Het actualiseren
van de lijsten loopt wat vertraging op maar we hopen tegen het eind van het jaar de
achterstand te hebben ingelopen, de informatica moet ons daarbij helpen. Vrijwilligers zijn nog
steeds welkom om Magda te helpen bij het definitief opbergen van de aanwinsten in de juiste
bakjes of mappen.
De komende werknamiddagen zijn dinsdag 2 juli, 6 augustus en 3 september 2019
2.2 Werkgroep: “Inventarisatie Gistelse begraafplaatsen”.
Spijtig genoeg moet deze werkgroep verder zonder Daniël Quintens, ooit mede initiatiefnemer
van deze werkgroep ( zie verder). Zijn vriend Paul Van Pamel zet dit werk verder en wordt
daarbij geholpen door Johan Mergaert en Eddy Jonckheere die deze werkgroep zijn komen
versterken. Alle deelgemeenten kwamen al aan de beurt en nu wordt de inventaris van de
begraafplaats “ Warande” van Gistel afgewerkt.
2.3 Werkgroep : “Bibliotheek – archief”.
De activiteiten van deze werkgroep staan wat “on hold ”. We hopen binnen een redelijke termijn
de werkgroep opnieuw te kunnen opstarten. Ook hier moet de digitalisering ervan een rol
spelen naast het vastleggen van een duurzame visie van hoe onze bibliotheek/archief er moet
uitzien.
Ideeën en suggesties zijn steeds welkom bij de voorzitter.
3. Activiteiten.
3.1 Terugblik op de voorbije activiteiten
3.1.1

Lezing door Antoon Naert woensdag 24 april 2019 :
Volkscultuur in West-Vlaanderen

Op deze vlot gebrachte lezing gebracht door Antoon Naert mochten we een kleine groep
geïnteresseerde leden en sympathysanten verwelkomen. Voor herhaling vatbaar.
3.1.2

Erfgoeddag zondag 28 april 2019 : Hoe maakt u het?

Tussen 14 en 17 uur zetten glaskunstenares Sabine Van Eynde ( Moere), de houtmaker Eric
Vandenhulle , biezen en rietvlechter Ruben Vanhollebeke en het touwslagersduo Dhr. &
Mevr. Demarest hun hobby / beroep en artistiek talent in de kijker met diverse
demonstraties in ons documentatiecentrum.
Tal van kijklustigen, leden en niet-leden, kwamen die namiddag op bezoek, bij momenten
was het bijna overvol, en kregen de nodige uitleg van deze gedreven “vak”mensen.
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3.2 Geplande activiteiten:
3.2.1 Tentoonstelling van zaterdag 6 juli t/m zondag 14 juli 2018.

O.C. Oud Stadhuis, Hoogstraat, Gistel
“ 80 jaar geleden won Sylveer Maes de Ronde ”
Op 30 juli 1939 eindigde in Parijs de 33ste Ronde van
Frankrijk. Winnaar van deze editie van de “ Tour de
France” was onze stadsgenoot Sylveer Maes.
Tachtig is prachtig en als je dan weet dat de Belgische
wielerfanaten terug 30 jaar moesten wachten op een
nieuwe Belgische eindzege is het meer dan normaal
dat we onze Sylveer nog eens terug in de schijnwerper
zetten.
Dank zij het vele materiaal dat we in bruikleen kregen
kunnen we een mooie tentoonstelling uitbouwen met
vele foto's en enkele mooie kunstwerken van
kunstenares Nathalie Melkenbeek.
Deze tentoonstelling is doorlopend open van 10 tot 18
uur.
Inkom € 2 / persoon
3.2.2 Vrijdag 23 augustus 2019 om 10u30 Kalsijdebrug Snaaskerke-Gistel

“ Het gevecht van Snaeskerke”
Herdenkingsplechtigheid gesneuvelde gendarmen
Op vrijdag 23 augustus 2019 om 10.30 uur wordt in Gistel (Snaaskerke) aan de
Kalsijdebrug een herdenkingsplechtigheid georganiseerd ter ere van 5 gendarmen die er
105 jaren geleden sneuvelden in een schermutseling met de Duitsers. Het ganse verhaal is
na te lezen op de website van onze vereniging.
Net als de vorige jaren hopen we heel wat overheden
en sympathisanten te mogen verwelkomen. Het
programma voorziet naast toespraken door de
burgemeester en de voorzitter van het FSS ook een
bloemenneerlegging en een bezinningsmoment.
Trompetters te paard van het Koninklijk Escort van de
Federale Politie bewijzen de eer naast gewezen
gendarmen in het uniform anno 1914 en een tiental
vaandeldragers.
Ruiters van een lokale club symboliseren de deelname
van een cavalerie eenheid aan het gevecht.
Het evenement is uiteraard gratis bij te wonen.
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3.2.3 Zaterdag 7 september 2019 van 13u – 18u

Open monumentendag:
Onze-Lieve-Vrouwkerk Zevekote
tentoonstelling Kerkpatrimonium
Zevekote mag dan de kleinste Gistelse deelgemeente zijn, het is de enige deelgemeente
die een officieel als monument geklasseerd kerkgebouw heeft.
300 jaar geleden werd deze Onze-Lieve-Vrouwe kerk op 8 september 1719 heringewijd
door de toenmalige bisschop van Brugge Mgr. Van Susteren. Naast een serie diverse
plechtigheden en festiviteiten om dit feit te herdenken wordt door de Kerkfabriek Zevekote
en de Gistelse heemkring Gestella vzw. een tentoonstelling ingericht in het kerkgebouw.
Deze gaat door op zaterdag 7 september van 13u tot 18u. Naast een collectie misgewaden
en religieuze voorwerpen worden ook diverse documenten als missalen, catechismussen,
noveengebeden….tentoongesteld.
Gratis toegang
3.2.4 Zondag 22 september 2019 om 10u30
documentatiecentrum Gestella, Warandestraat 29 B, Gistel

“ Van herbergen, cantinen, taveernen, cabaretten...”
Aperitieflezing met pps.-presentatie door
Eduard G.VYVEY
28 mei 1768. Een slechte dag voor herbergiers, waarden , taverniers , cabaretiers en allen
die zich met het slijten van bier willen verrijken op het platteland.
De Oostenrijkse soeverein had immers beslist dat er een limiet moest komen aan het
aantal herbergen, cantinen, taveernen , cabaretten,…. Echt een bemoeienis van de
verlichte despoten uit Oostenrijk hoor ik sommigen denken. Maar …
Eigenlijk niet; de Oostenrijkse monarchen waren gewoon volop bezig met de beslissingen
die jaren, decennia, ja zelfs eeuwen voorheen waren geresolveerd, maar altijd dode letter
waren gebleven, in de praktijk om te zetten.
Dit had uiteraard gevolgen. En soms op totaal onverwacht vlak. Ook in Gistel Ambacht!
Meer weten daarover? Eduard G.VYVEY vertelt er U alles (dat is net iets te veel!) over.
Je bent van harte welkom.
Inkom leden Gestella vzw. € 6 , niet-leden € 9
(en aperitiefje inbegrepen)
3.2.5 Zaterdag 23 november 2019 in het O.C. Moere, Molenstraat 30, Gistel

“ Grote veiling ”

een samenwerking van
Gestella vzw. en Graningate, Middelkerke
Ook dit jaar kunnen alle leden van zowel Graningate en Gestella deel nemen aan de grote
veiling onder leden ( leden in orde met hun lidmaatschapsbijdrage 2019) en dit als
aanbieder van loten en zeker als potentiële koper.
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Wie weet vind je op de veiling een in uw archief/collectie ontbrekend stuk of misschien
vind je een mooi kerst- of nieuwjaarscadeau tegen een schappelijk prijsje.
De aangeboden stukken moeten betrekking hebben op de heem- of volkskunde, ook lokale
geschiedenisstukken of genealogische werken ( familieboeken, volkstellingen…..) en een
minimum instelwaarde hebben van € 5 / lot
Alle aangeboden loten kunnen vooraf bekeken worden op zaterdag 23 november en dit van
10u30 tot ca. 13u45. Kopers dienen zich wel voor 14u te registreren.
registreren. Het eerste lot
wordt door veilingmeester Filip Debaillie om 14u opgeroepen.
De veilingvoorwaarden en catalogus zijn te raadplegen op de websites van de diverse
kringen ( graningate.be of gestella.be )
3.2.6. van juli tot september 2019
doorlopende tentoonstelling in ons documentatiecentrum
“ Een bordvol Oudenburg en zijn deelgemeenten ”
Tijdens de komende drie maanden gaan we even op bezoek bij onze buren van
Oudenburg. Een selectie van mooie borden ( schuttersborden en souvenirborden)
refererend naar de stad Oudenburg en zijn deelgemeenten Ettelgem, Roksem en
Westkerke wordt in onze mooie kijkkast tentoongesteld. Alle borden en materiaal komt uit
de erfgoedcollectie van ons actief vzw - raadslid Lucien De Cleer uit Oudenburg.
Kom je ook even kijken hoe ze Oudenburg in de kijker proberen te zetten?
Te bezichtigen iedere woens- en zaterdagnamiddag tussen 14 en 17 uur.
Van harte welkom.
4. Archief en bibliotheeknieuws.
4.1 Bibliotheekaanwinsten:
Omschrijving

Code bibliotheek

Gistelse gesneuvelden Wereldoorlog I

31/071

Gistelse gesneuvelden Wereldoorlog I

30/072

De Burgemeesters van de stad Brussel ( 1830 – 1983) en hun voorouders

021/131

Olivier Vanneste & West Vlaanderen

021/132

High life de Belgique 1967

021/133

De stam Logghe ( 2 delen)

020/287 A + B

Genealogie Vandooren Poperinge

020/288

Het geslacht Pitellioen,Pittelioen & Pitillioen

020/289

Geschiedenis van de familie Meire in Lapscheure, Oostkamp, Brugge

020/290

De menages van Camillus, Isidorus, Eduardus Lateste

020/291

Stamboom Cornelius Lateste & Joanna Vervye

020/292

Gedenkboek Karel–Romaan Berquin
Snaaskerke – Zevekote – Moere – Gistel : 1940 -1944, Bezet & Bevrijd

31/073

4.2 Overzicht schenkingen.
Als je dit item onder ogen krijgt zal het volop zomer zijn, mooie lange dagen staan voor ons. De
voorbije lente – in veel huisgezinnen het moment om alles eens grondig te poetsen, de zo gezegde
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gedachtenis

rouwbericht

grote kuis en misschien vonden jullie wel iets dat voor Gestella bruikbaar is. In ieder geval mochten we
terug vele giften en schenkingen noteren, waarvoor dank.
Nu nog alles nog netjes ordenen en dan kunnen jullie weer een groter pakket documenten raadplegen
in ons centrum of via de site www.gestella.be

Schenker

Archief Zedelgem
Willy Breemersch, Oudenburg
Fam. Bryon – Vyvey, Brugge
DBH Tringh, Gistel
Lucien De Cleer & Georges
Mergaert, Oudenburg
Lucien De Cleer & Jenny
Devriendt, Oudenburg
Emiel Decock, Aartrijke
Urbain Decorte, Eernegem
Clairette De Goe, Oudenburg
Anna Demonie, Gistel
Koen & Bart Denduyver,
Gistel
Jef Depuydt, Aartrijke
Louise Dereere, Moere

117
860
413
2

51
450
904
15

Marc Desaever, Gistel

Arlette Devriendt, Gistel
Raymond Dillen Oostende
FV Brugge
Georges Houvenaeghel, Oostende
Marnix Maekelberg, Gistel
Sonja Maene, Gistel
Arnold Naert, Gistel
Chris Moeyaert, Eernegem
Raf Osaer, Gistel
Marc Panckoucke, Gistel
Stefaan Sabbe, Westkerke

80 1 jaargedachtenis
40 gebeden tot heiligen
185 67 geboortekaartjes, 11 zichtkaarten, 17
communiegedachtenissen,
23
Kerkmissaal 1822
670

7

Reginald De Schryver, Gistel
Fernand Devos, Oostende

Overige documenten

100
28
50
3
614
20
8
62
4
157
386

Monique Vanbelleghem, Gistel
André Vanhulle, Oostende
Herman Peel, Gistel

22
162

Daniël Quintens, Snaaskerke

245

11 pakket overlijdens + foto (krant)
58 2 afscheidsceremonie, 12 nrs. Weekbode,
3 nr. BEIblijver, 5 boekjes afscheidsceremonie
2 1 boekje afscheidsceremonie
12 nrs. Zeewacht
15 1 pak BEIblijver, 1 doos weekbladen
( Zeewacht/Weekbode), documenten en
affiches Gistel
9 3 jaargedachtenissen
Kiezerslijsten Gistel 1976 -1979 -1981 –
1985 , pakket persartikelen
Magazine Modelspoor met Statie Ghistel
anno 1942
14
6 5 jaargedachtenissen, 1 nep rouwbrief, pak
artikels jubilea
1
12 notarisakten
25
195
119
35 1 jaargedachtenis
4
55
67 17 boekjes afscheidsceremonie, 2 jaargedachtenissen, brochure Harmonie Oudenburg
15 Diverse jaargangen Wekelijks Nieuws Ieper
48
3 herinneringsmedailles Houtlandse
Kastelentocht 1986
36 Diverse jg. nrs Gestellakrantje, “ Gestella
1996”, “ Gestella 1983”, “ Vivey- Vevey ”,
“ De menages van Camillus, Isidorus,
Eduardus Lateste ”, “ Stamboom
Cornelius Lateste & Joanna Vervye ” , 3
foto's Snaaskerke, Kwartierstatenboek,
“Stamregister bezoek lagere school Snaaskerke ”,
Afstamming Rosalia
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André Van Poucke, Roksem
Albert Vanysacker, Oostende
Fam. Vergauwe-Rabaey,
Gistel
Erik Verheyde, Gistel
Herman Verheyde, Stene
Monique Verheyde, Gistel

rouwbericht

gedachtenis

Schenker

Overige documenten

450
46
228

Vanhoutte & Joannes Vyvey” , affiche
Snaaskerke in zicht, 1 jaargedachtenis,
5 geboortekaartjes, plan van kerkhof
Snaaskerke, 1 boekje afscheidsceremonie

45 “ Onze levensboom ”, J. Van Rafelghem ,
19 communiegedachtenissen,
“ Parenteel Roelant Vanroose ”
1 10 nrs. Tam Tam Oostkust,
Pakket documentatie Zevekote
12 nrs Zeewacht

Lijst afgesloten op 25 mei 2019.

5. Personalia.
Zij die ons verlieten.
 Op dinsdag 26 maart 2019 is ons lid Daniël Quintens thuis overleden. Daniël zag het levenslicht op
9 december 1947 in Diksmuide. Hij was de echtgenoot van Nadine Lateste.

Woensdag 27 maart werd het plots stil in het Gestella-lokaal toen we het nieuws vernamen dat Daniël
Quintens was heengegaan. We wisten allen dat het met Daniël de laatste jaren iets minder goed ging.
Enige tijd geleden had hij er aan gehouden om dit aan ons zelf mee te delen maar toch kwam dit
heengaan hard aan.
Daniël was reeds jarenlang lid van Gestella en kwam regelmatig in het centrum werken aan één van
de vele onderwerpen van zijn geliefd Snaaskerke. Naast zijn familiekundige opzoekingen naar de “
Quintens” en de “Latestes” en hun aanverwante families (“ Oock ghenaempt Quyntens – Quintens ”)
hield hij zich ook bezig met de geschiedenis van zijn Snaaskerke. Van zijn hand verschenen o.m.
Snaaskerke een stuk verleden I, II: Snaaskerke een Boerenparochie,III: De Knechtenschoole en de
Nunnenschoole en IV: Ook dat was Snaaskerke. Daniël gaf tevens de aanzet voor het inventariseren
van de Gistelse kerkhoven na het kerkhof van Snaaskerke, kwam vervolgens dat van Zevekote en dat
van Moere aan de beurt. De werkgroep: “Inventarisatie Gistelse begraafplaatsen” zal verder

werken in de geest van hun mentor.
Wij kunnen nu enkel zorgen dat het vele werk van Daniël niet verloren gaat .
 Van haverbeke Eddie overleed op 20 april 2019. Dhr Van haverbeke was Ere secretaris- generaal

en stichter van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde vzw (Familiekunde Vlaanderen),
gewezen voorzitter West-Vlaams Documentatiecentrum voor Familiegeschie- denis FV – Oostende.

 Agnes Deruytter , lieve echtgenote van ons lid Marc Panckoucke, overleed thuis in Gistel op 1 mei
2019.

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

zijn
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