NIEUWSBRIEF 2021 nr. 4
1. Bestuurlijke mededelingen
De zomerperiode is op het vlak van bestuurlijke initiatieven over het algemeen zeer kalm.
Ook deze zomer was dit niet anders. Er greep in augustus één vergadering plaats van het
Dagelijks Bestuur waarop de activiteiten voor het najaar en begin volgend jaar werden
besproken. Ook de voorbije activiteiten kwamen aan bod.
Een vergadering van het Bestuursorgaan is gepland in november/december 2021.
Komende laatavond openingen.
Op woensdagen 10 november, 8 december 2021 en woensdag 19 januari 2022 blijft het
centrum ’s avonds open tot 19.30 uur.
Jaarlijkse sluitingsperiode documentatiecentrum.
Het centrum zal gesloten zijn van donderdag 23 december 2021 tot en met vrijdag 14
januari 2022.
2. Activiteiten
2.1

Wat voorbij is

In de voorbije periode ( juli – september) werden er drie activiteiten georganiseerd.
Op zondag 11 juli kwam de “Koersbus” (rijdend wielermuseum) naar de molen-site. Gestella
had bij die gelegenheid een stand opgesteld naast haar documentatiecentrum en er een
tentoonstelling opgezet over Sylveer Maes. We kregen niet de grote massa over de vloer
maar konden toch op belangstelling rekenen van de echte koersliefhebber.
Op 1 augustus, eveneens een zondag, opende Gestella haar deuren ter gelegenheid van de
Kastelentocht. De belangstelling voor deze Kastelentocht was zeer matig en derhalve kregen
we weinig bezoekers over de vloer. We gaan ons voor de toekomst beraden of de deelname
van Gestella nog wel een meerwaarde biedt.
Op vrijdag 27 augustus werd – na een jaar onderbreking – een plechtigheid georganiseerd
ter herinnering aan het ‘Gevecht van Snaeskerke’ dat plaats greep op 25 augustus 1914. De
plechtigheid kende heel wat belangstelling. Er waren heel wat positieve reacties; gelukkig
waren de weergoden ons goed gezind.
Als voorzitter maak ik van de gelegenheid gebruik om de leden van Gestella die bij één (of
meerdere) activiteit(en) hun medewerking hebben verleend te bedanken voor hun inzet.

Nieuwsbrief nr. 4 - 2021

2.2 Wat er gepland is
Zoals reeds aangekondigd in de nieuwsflash in augustus ll. zijn volgende activiteiten
gepland.
2.2.1 Bezoek kasteel ‘Ter Waere’ te Gistel
Een bezoek is gepland op zondag 17 oktober a.s.; eind augustus reeds waren de twee
bezoekmomenten volgeboekt. Misschien kan in de toekomst ooit nog eens een herhaling
gebeuren.
2.2.2 Veiling
Voor de tweede maal dit jaar organiseert Gestella een veiling namelijk op zaterdag 27
november e.k. In tegenstelling met voorgaande jaren gaat deze veiling NIET door in het OC
van Moere maar in de zaal De Tap op de Grote Markt van Gistel.
Meer details – reglement en inschrijvingsformulier – verschijnen op de website van Gestella
of kunnen afgehaald worden in het documentatiecentrum.
3. Bezoekers (periode 1 juni – 31 augustus 2021)
3.1 In ons documentatiecentrum
Tijdens deze voorbije periode mochten we op de woensdagen 102 en op de zaterdagen 82
bezoekers verwelkomen en dit alles met in acht name van de geldende covid-richtlijnen.
3.2 Website.
Er vonden 807 sessies plaats in de periode 1 juni - 31 augustus 2021.
Daarvan noteerden we 525 unieke bezoekers op de site. 73,3% maakte gebruik van een
desktop/laptop en 14% van een tablet. Het gebruik van een smartphone was goed voor
14,7%.
De toppers van de bezochte pagina’s waren:
- Databank personen: 214
- Documentatiecentrum: 185
- Activiteiten: 138
86% van de bezoekers kwam uit België, 5,6% was afkomstig uit Frankrijk en 3,6% uit de
Verenigde Staten.
3.3 Facebookpagina.
De facebookpagina had 403 volgers in dezelfde periode. In augustus werd de pagina 23O
maal bezocht
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4 Schenkingen
Overzicht van de schenkingen ontvangen tijdens de voorbije maanden:
Mevr. Boëhme-Stael, Gistel : 4 rouwbrieven
Urbain Decorte, Eernegem : 1260 gedachtenisprentjes, 37 rouwbrieven, 1 afscheidsviering
Fam. Dekeyser, Ichtegem
: 555 gedachtenisprentjes
Anna Demonie, Gistel
: 16 nrs. Zeewacht
Jozef Depuydt, Aartrijke
: opbergmap gedachtenisprentjes
De Smet Dorien, Gistel
: herinnering openstellen St. Godelieve museum 1987, 2
uitnodigingen Sint-Godelievemuseum, affiche Kastelentocht 1986, folders Gistel: Abdij Ten
Putte, ‘ Leer Gistel kennen ’ (wedstrijdvragen BBC Gistel 1965), folders: vieringen Abdij Ten
Putte 1891-1991- Zij van de Kraaien, programma St. Godelieveprocessie + eeuwfeestviering
1991
Fernand Devos, Oostende : 16 gedachtenisprentjes, 12 rouwbrieven, 3 knipsels geboorte,
3 knipsels overlijden, 1 knipsel jubileum
Geert D’Hondt, Vilvoorde
: 60 gedachtenisprentjes
Erfgoedkring Oudenburg
: 5O gedachtenisprentjes, 22O rouwbrieven
Fam. Everaert-Handschoewerker, Oostende: 461 gedachtenisprentjes, 60 rouwbrieven, 2
afscheidsvieringen, 1 communiegedachtenissen, 1 catechismus, 4 misboeken
Georges Houvenaeghel, Oostende : 1 gedachtenisprentje, 4 rouwbrieven
Gistelse Komvissers, Gistel : ingekaderd clubreglement 1926, lithodruk vaart met Witte
Brug.
Sonja Maene, Gistel
: 2 gedachtenisprentjes, 154 rouwbrieven, 1 afscheidsviering
Johan Plovie, Bredene
: 664 gedachtenisprentjes, 56 rouwbrieven, 1 geboortekaartje,
36 communiegedachtenissen, 5 gedachtenissen priesterwijding, 1 menukaart
Chantal Smekens, Etterbeek: Ichtegems erfgoed nrs. 13 en 14
Fam. Surmont-Vanroose, Gistel : 170 gedachtenisprentjes, 7 jaargedachtenissen
Christine Vandenberghe,Gistel : 2742 gedachtenisprentjes, 1186 rouwbrieven
André Vanhulle, Oostende : ‘Afkortingen in de Latijnse taal’, ‘ Woordenlijst LatijnNederlands voor genealogen ’, ‘ Republikeinse kalender ’, ‘ Oude hoeven en hun bewoners ’
(A. Vervenne), ‘Oude hoeven te Loppem’ (A. Vervenne), ‘Geschiedenis van Loppem’ (A.
Vervenne), ‘ Dolf, de zoutman’ , ‘ Raf Seys in schrift en beeld’, ‘In de schaduw van een
kerktoren ’ (A. Franchoo), ‘ Varsenare en zijn rijk verleden ’ (A. Franchoo), ‘
Volksgeneeskunde uit de 17e en 18e eeuw ’.
Erik Verheyde, Gistel
: 13 nrs. Zeewacht, 3 Rouwbrieven, 1 nr. Polderkrant, 1 nr.
Buitenband, 1 nr. De tuin van heden (toerisme Vlaanderen)
WZC St.-Godelieve Gistel
: 108 gedachtenisprentjes, 15 rouwbrieven, ‘ Het Heelal ’ door
A. Vande Kerckhove
Gestella vzw. dankt de milde schenkers
Lijst afgesloten op 28 augustus 2021
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5 Personalia
Op 26 augustus 2021 overleed te Oostende ons lid Roger Catrysse (geboren te Gistel op 15
april 1936) Roger was de echtgenoot van Linde Vanmaele.
De voorzitter, bestuursleden en de leden van Gestella vzw. bieden aan de familie en
nabestaanden bij het heengaan van hun geliefde hun oprecht medeleven aan.
6 Helpdesk: Wie kan helpen?
Fernand Devos zoekt de overlijdensdatum en -plaats van VANDAMME Maria Petronella
Isabella, zij werd geboren te Nieuwpoort op 26 juni 1769 en was de echtgenote van
DESCHACHT Ignace Boniface.
Antwoorden kan via fernand.devos@telenet.be
7 Boekennieuws
Ons lid Marc Wackenier kondigt aan dat zijn 4de boek weldra beschikbaar is en deze draagt
de titel: Geen rood, geen brood (Vee jaarmarkten te Alveringem en in de regio - Het rood
ras van West-Vlaanderen).
Het boek handelt over de jaarmarkten te Alveringem en in de regio en heeft als vertrekbasis
de keure van 1663 waarbij de gemeente Alveringem het recht verwierf bij koninklijk octrooi
om een maandelijkse markt van allerlei producten te houden. Het is hoofdzakelijk een boek
dat een ode brengt aan het rood ras van West-Vlaanderen waarvan o.a. de jaarmarkt van
Alveringem een jaarlijks betekende.
Voor meer informatie over de inhoud van het boek kan men bij de auteur terecht.
Intekenen kan vanaf heden bij:
M. Wackenier
Hoogstraat 1B,
8690 Alveringem,
Tel. 0495 51 00 91
mwackenier@outlook.com
Bedrag, € 38 (plus € 8 portkosten indien nodig) te storten op rekening
BE49 0010 2607 3171 van M. Wackenier / Alveringem
met vermelding van het aantal exemplaren
Verkoopprijs na publicatie: € 45 (plus portkosten indien nodig)
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