NIEUWSBRIEF 2021 nr. 3
1. Bestuurlijke mededelingen
1.1 Algemene Vergadering
Na exact 14 maanden konden we in een coronaluwe omgeving weer
bestuursvergaderingen organiseren op woensdag 28 april ll. Het betroffen de
jaarlijkse Algemene (statutaire) Vergadering (AV) gevolgd door een
vergadering van het Bestuursorgaan (BO).
Op de Algemene Vergadering werd door de penningmeester de jaarrekeningen
van 2021 toegelicht. Er wordt afgesloten met een batig saldo van € 2.897,82.
Bij dit gunstige resultaat zijn er enkele kanttekeningen te plaatsen namelijk dat
de uitgaven voor activiteiten zeer beperkt waren. Daarenboven bespaarden we
op energiekosten omdat het documentatiecentrum enkele weken dicht was.
Tenslotte werd ingevolge corona een (gedeeltelijke) terugbetaling gedaan door
stad Gistel van het huurgeld. Na de uiteenzetting werd kwijting gegeven aan
het dagelijks bestuur.
Een tweede belangrijk punt op de agenda was een aanpassing aan de
samenstelling van het bestuur. De vacante plaats van ondervoorzitter kon
worden ingevuld door de enige kandidaat. Met algemeenheid van stemmen
werd Jan Verheyde verkozen. Hij vervulde tot heden de functie van adjunctsecretaris; deze functie wordt geschrapt. Het bestuurslid Dirk Van der
Bauwhede maakt voortaan geen deel meer uit van het Bestuur maar blijft wel
actief voor de vereniging.
1.2 Bestuursorgaan
Digitalisering van de documentatie
In het afgelopen jaar hebben we paar keren de vraag gekregen om het
Gestella Krantje ook digitaal ter beschikking te stellen. Ook in de afgenomen
enquête opteren 21% van de binnengekomen antwoorden voor een digitale
versie en 42% voor beide.
Wat het Krantje betreft blijft de toestand ongewijzigd maar wordt er de
aandacht op getrokken dat bij elke uitgave de nieuwsbrief en één artikel
digitaal worden aangeboden. Sedert enige tijd is er ook al een digitale versie
van alle inhoudstafels – vanaf de eerste uitgave – beschikbaar.
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Het scannen van de documentatie (inz. bidprentjes en rouwbrieven) zal naar
de toekomst worden aangemoedigd omdat daarmee een efficiënter intern
beheer wordt nagestreefd namelijk een gemakkelijke consulteerbaarheid in
het documentatiecentrum, beperking van verlies en/of beschadiging,…. Het is
niet de bedoeling de scans extern te verspreiden.
Laatavond opening
Op het BO werd ook beslist - ingaande op de resultaten van de onlangs
afgesloten enquête - dat vanaf juli éénmaal in de maand het
documentatiecentrum ook ’s avonds openblijft tot 19.30u. De data zullen
telkens vermeld worden in de 3-maandelijkese nieuwsbrief ingesloten in dit
Krantje.
1.3 Privacyverklaring
De privacyverklaring die men kan nalezen op de website werd op enkele
punten aangepast. Het betreft twee rubrieken namelijk waarom gegevens
worden bijgehouden en over welke gegevens gaat het?
De persoonsgegevens worden door Gestella vzw verwerkt ten behoeve van
volgende doeleinden en rechtsgronden:
-

Om het lidmaatschap bij Gestella vzw administratief te verwerken (aansluiting,
verlenging abonnement, afsluiten verzekeringsdossiers, …).

-

Om de hoedanigheid t.o.v. en binnen de vereniging Gestella vzw te specifiëren
(lid, erelid, bestuurslid, sympathisant, bezoeker, sponsor, medewerker,…).

-

Om de deelname aan activiteiten (mede)georganiseerd door Gestella vzw
administratief te verwerken.

-

Voor het administratief beheer van handelingen die betrekking hebben op de
organisatie en werking van Gestella vzw (schenkingen, activiteiten
werkgroepen…).

-

Voor het versturen van allerlei publicaties uitgaande van Gestella vzw.

-

Voor het opmaken van subsidiedossiers voor de overheid.
Over welke gegevens gaat het?
Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,
rijksregisternummer alsook foto- en beeldmateriaal die tijdens de door
Gestella vzw (mede)georganiseerde activiteiten worden genomen. Zij kunnen
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gebruikt worden voor publicaties uitgaande van Gestella vzw alsook om op de
website en facebook van Gestella vzw te worden geplaatst.
2. Activiteiten
2.1

Wat voorbij is

Er grepen geen “life” activiteiten plaats. Daarentegen werd er gedurende één
week, van 18 april tot 25 april, een online verkoop gehouden. Bijna de helft
van de aangeboden loten (120) vonden een koper. Hoewel de resultaten meer
dan bemoedigend waren was er toch een zeker gemis aan interactie. We
plannen opnieuw een veiling “in zaal” op het einde van dit jaar.
2.2

Wat er gepland is

Voor de volgende periode plannen we drie evenementen.
Op zondag 11 juli komt de “Koersbus” (rijdend wielermuseum) om 10 u naar
de molensite. Gestella zal bij die gelegenheid een stand ter beschikking krijgen
naast haar documentatiecentrum en er een tentoonstelling opzetten over
Sylveer Maes.
Op 01 augustus, eveneens een zondag, opent Gestella haar deuren ter
gelegenheid van de Kastelentocht. Opnieuw zetten we een kleine
tentoonstelling over Sylveer Maes op en grijpt er tevens ook een
boekenverkoop plaats.
Er wordt – na een jaar onderbreking – een plechtigheid georganiseerd ter
herinnering aan het Gevecht van Snaeskerke dat plaats greep op 25 augustus
1914. De plechtigheid op vrijdag 27 augustus begint om 10.30u en is gratis
bij te wonen.
2.3
De voorzitter van de vzw. Vrienden van het Godelievemuseum
vraagt om de aandacht te trekken op een aantal culturele activiteiten die er
worden georganiseerd deze zomer. Via een link (rubriek Musea) op de
website van Gestella kunt u de desbetreffende website consulteren.
2.4

Er wordt een bezoek voorbereid aan het kasteel ‘Ter Waere’ in Gistel.
Van zodra er concrete afspraken zijn met de eigenaar worden deze via
de website en een nieuwsflash medegedeeld.

2.5

Ons documentatiecentrum:
2.5.1 Op vraag worden terug enkele laat avondopeningen van het
centrum gepland:
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op woensdagen 14 juli, 11 augustus en 15 september zal het
centrum geopend zijn tot 19u30.
Let wel: indien er om 18u30 geen bezoekers aanwezig zijn
vervalt de verlengde openingstijd.
2.5.2 Tentoonstelling tijdens de reguliere openingstijden van ons
centrum:
‘Porseleinkaarten’
Porseleinkaarten vinden hun oorsprong in het eerste kwart van de 19de eeuw.
Ze werden oorspronkelijk gemaakt als visitekaartje voor de rijke bedrijfsleiders. De belangrijkste productiecentra waren in Brussel, Gent en Brugge
gevestigd. Al op het einde van de 19de eeuw raakten ze in onbruik omdat de
gebruikte poeders en oxiden een groot gezondheidsrisico voor de drukkers
met zich meebrachten. De techniek was eigenlijk vrij simpel. Op een dun
karton werd een mengsel van caolien en loodwit aangebracht. Daardoor kreeg
de kaart de typische witte poederachtige glans. Op deze porseleinlaag werd
dan door middel van een steendruk (zgn. lithografie) de tekst en de ornamenten gedrukt. De druktechniek werd niet alleen gebruikt voor het vervaardigen
van visitekaartjes van winkels, fabrieken, zelfstandigen, genootschappen en
scholen maar ook voor menukaarten en concertprogramma's. Ook van Gistel
zijn een aantal porseleinkaarten gekend. De meest voorkomende is die van
het Hotel de l’Europe. Van deze kaart zijn zelfs twee kleurtypes bekend.
Je kunt deze naast een groot aantal andere kaarten, in de tijdelijke
tentoonstelling bewonderen in ons centrum.

3. Bezoekers (periode 1 maart – 31 mei 2021)
3.1 In ons documentatiecentrum
De voorbije periode was niet representatief om een goed overzicht te krijgen
van het aantal bezoekers. We hopen deze rubriek vanaf oktober 2021 opnieuw
degelijk te kunnen invullen.
3.2 Website
Er vonden 1693 sessies plaats in de periode 1 maart 2021 - 31 mei 2021.
Daarvan noteerden we 1133 unieke bezoekers op de site.
59,1% maakte gebruik van een desktop/laptop en 12,3% van een tablet. Het
gebruik van de smartphone was goed voor 28,6%.
De toppers van de bezochte pagina’s waren:
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-

Documentatiecentrum: 247.
Databank personen: 240.
Wie zijn we: 195.

51,6% van de bezoekers kwam uit België. 6,1% was afkomstig uit de
Verenigde Staten en 2,7% uit China.
3.3 Facebookpagina.
Onze Facebookpagina heeft 385 volgers.
Laatste 28 dagen werd de pagina 170 keer bekeken
4. Schenkingen
Ook tijdens de voorbije coronamaanden mochten we regelmatig schenkingen
ontvangen van leden en sympathisanten. Waarvoor dank.
Alles wordt nagezien en geklasseerd door de ploeg olv. Magda Van Moortel.
Wat betreft de boeken, tijdschriften en artikels is het onze bibliothecaris
Lucien Maes die zich erover bekommert.
4.1 Onderstaande schenkingen mochten we ontvangen:
Frans Bonte, Assebroek

28 gedachtenissen, 8 rouwbrieven

Monique Debaillie, Gistel

28 gedachtenissen, 1 rouwbrief, 1
geboortekaartje

Emiel Decock, Aartrijke

10 gedachtenissen, 1541 rouwbrieven,
pakket overlijdens met foto (krant)

Urbain Decock, Eernegem

1002 gedachtenissen, 1693 rouwbrieven, 2
nrs. BEIblijver, 5 boekjes liturgisch afscheid

Fam. Dekeyser-Demuynck, Ichtegem
12 gedachtenissen, 1 rouwbrief
Anna Demonie, Gistel

15 nrs. Zeewacht

Jozef Depuydt, Aartrijke & Archief Zedelgem
2500 gedachtenissen
Rita Desaever, Oostende

11 gedachtenissen

Reginald De Schryver, Gistel

5 gedachtenissen, 5 rouwbrieven
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Dorine De Smedt, Gistel

125 gedachtenissen, 45 rouwbrieven, 38
jaargedachtenissen, Oorlogskranten 19142014, Nieuwsblad 4/2005, Kerk en Leven
4/2005, Herdenking van de bevrijding 19441994, De Groote Oorlog in West-Vlaanderen,
De stroom vluchtelingen voor de oorlog
1914-1918, pakket oude Brugse Handelsblad

Fernand Devos, Oostende

130 gedachtenissen, 39 rouwbrieven, 1 pak
kopiepapier, 24 overlijdens met foto (krant)

Familie Heddebouw,Gistel

66 gedachtenissen

Nadine Lateste, Gistel

10 gedachtenissen, 5 rouwbrieven, diverse
boeken Daniël Quintens, 9 geboortekaartjes,
1 huwelijksaankondiging

Sonja Maene, Gistel

115 gedachtenissen, 571 rouwbrieven, 8
jaargedachtenissen

Stefaan Sabbe, Westkerke

2100 gedachtenissen, 16 rouwbrieven

Adrien Surmont & Lieve Vanroose, Gistel
94 rouwbrieven
Christiane Vandamme, Gistel

45 gedachtenissen

Geert Vanhercke, Bredene

12 gedachtenissen

Andre Van Poucke, Roksem

40 rouwbrieven

Jan Vanraepenbusch, Westkerke 637 gedachtenissen, fotoboek Gistel, Moere,
Snaaskerke, Zevekote 50,100 en nog meer
jaren geleden
Erik Verheyde, Gistel

13 nrs. Zeewacht, 1 nr. Buitenband (Chiro),
Blankenberge tijdens WO II, Blankenberge &
Uitkerke bezet 1914-1918

Hugo Verheyde, Gistel

8715 gedachtenissen, 130 rouwbrieven, 105
jaargedachtenissen, familiefoto’s

Lena Vyvey, Oudenburg

13 boeken (verzameling), pakket krantjes
Riethove Oudenburg + 7 mappen dito
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Archief Familie Willems (via Filip Debaillie)
934 gedachtenissen, 12 rouwbrieven,
travaux en journees Capelle, Livret de famille
1919, lidboekjes CM en ACV,
huwelijksboekje, foto familiefeest 1992,
foto’s oude Belgische mailboten, plan van
huis te Snaaskerke met voorschriften
aanbesteding, verjaardagskaarten, pak
communiegedachtenissen, herinnering
seizoen 1966-19678
4.2 Onze bibliotheek groeit voortdurend:
Een vroegere schenking van W. Peene met archiefdocumenten (in kopie)
betreffende Leffinge werd volledig gecatalogeerd door onze bibliothecaris
Lucien Maes en is nu te raadplegen in ons centrum, het betreft o.m.:
Ommeloper Leffinge 1619-1660, Leffinge Beterdinghe 1687/1699/1724,
Leffinge kerkfabriek: staat van onroerende goederen- rekeningenberaadslagingen, Leffinge oud kerkarchief Chartreusinnen, …..
5. Personalia
Zij die ons verlieten:







Op 17 maart 2021 moest ons ere-lid Edgard Vandousselaere afscheid
nemen van zijn echtgenote Mevr. Rachel Dereere, zij werd geboren te
Brugge op 24 augustus 1935.
Ons lid August ‘ Gustje’ Reynaert overleed te Oostende op 19 maart 2021.
Hij was weduwnaar van Mevr. Monique Tommelein (+ 2000). August werd
te Zevekote geboren op 3 juni 1945.
Te Oostende overleed op 19 maart 2021 ons lid Dhr. Jacques Leirman, hij
zag het levenslicht op 14 april 1937.
Onze leden Dirk en Dominique Smissaert – Capelle verloren op 23 maart
2021 hun geliefde vader Oscar Smissaert. Oscar werd te Moere geboren op
23 januari 1934.
Het bestuur en de leden van Gestella vzw. bieden aan de families en
nabestaanden bij het heengaan van hun geliefde hun oprecht medeleven
aan.
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6. Medegedeeld
Het boek ‘De familie Bethune en de stichting van het prioraat
St.-Godelieve te Gistel’.
Op 25 april 2021 werd de tweehonderdste verjaardag herdacht van de
geboorte van Jean-Baptiste Bethune. Als architect werd hij de voortrekker
van de neogotische beweging in België. Wat weinigen weten is dat hij
naast architect ook de eigenaar van het prioraat St.-Godelieve in Gistel
was en dat zijn familie tot 1949 eigenaar van de abdij zou blijven.
De auteurs vertellen in het rijk geïllustreerde boek wat de rol van de
families de Bethune en van Outryve d’Ydewalle was bij de stichting van het
prioraat in 1891.
Het rijk geïllustreerde boek (158 blz.) is niet alleen een mooie aanvulling
op de herdenking maar ook een geslaagde studie over een plaatselijke
geschiedenis. De auteurs hebben op een boeiende wijze dit stukje
geschiedenis uit de negentiende eeuw met veel oog voor het detail
beschreven. Hun initiatief om een nieuw werk te schrijven over de H.
Godelieve en de zusters benedictinessen zet ongetwijfeld de herdenking
van J.B. Bethune de nodige luister bij. Het resultaat is een werk van
jarenlange interesse en opzoeking over veel geloof en cultuur van eigen
streek.
Co-auteur Marc Vansevenant (lid Gestella) in gezelschap
van twee kloosterlingen van de abdij en de
vertegenwoordiger van de uitgeverij.

Het boek, met een beperkte oplage
en gerealiseerd i.s.m. de uitgeverij
Bonte te Brugge, kan in voorverkoop bekomen worden door
overschrijving van € 28 op
rekeningnummer BE71 0682 0506
2269 van de vzw Vrienden van het St.-Godelievemuseum Gistel. De
boeken met voorintekening worden bezorgd of kunnen vanaf 11 juli 2021
afgehaald worden in het St.-Godelievemuseum.
Contact: info@godelievevangistel.be of 0473 86 53 67
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