NIEUWSBRIEF 2022 nr. 2
1. Bestuurlijke mededelingen
In de voorbije weken kenden we enkele woelige en stormachtige dagen. Gelukkig
stormde het bij ons niet maar heerste er een goede sfeer waar er “in stilte” werd
gewerkt.
Zoals aangekondigd is vroeger dan gepland de website vernieuwd; we hebben
geprobeerd tegemoet te komen aan de verwachtingen van de bezoeker en ook
hebben we in samenwerking met de multimediavrienden van Gistel er een dynamisch
tintje aan gegeven; een bezoekje waard.
De bibliothecaris is volop bezig aan de herinventarisatie van de documentatie en van
het archief. Begin februari konden we een eerste resultaat van hetgeen tot nu toe is
geïnventariseerd op de website plaatsen. Het werk is nog niet af maar dit resultaat is
al meer dan behoorlijk.
Er is een aanvang genomen met de oppuntstelling van de informatica huishouding, we
hopen daar in de volgende nieuwsbrief wat meer toelichtging te kunnen geven.
Een vergadering van het Bestuursorgaan was gepland op woensdag 22 december
2021 maar deze diende geannuleerd en werd vervangen door een digitale afhandeling
van de agenda.
Om de werking van onze organisatie nog meer te optimaliseren werd op 1 maart
gestart met de invoering van de functie zaalverantwoordelijke. De bedoeling is om de
werklast te spreiden. We beogen daar ook mee een grotere beschikbaarheid om
bezoekers te helpen bij hun opzoekingen. Momenteel zijn ze met vier: Jan Verheyde –
Erna Ruys – Lucien De Cleer en Erik Vandecasteele. De pool mag/kan steeds
uitgebreid worden!

2. Activiteiten
2.1

Wat voorbij is

Op zaterdag 5 februari gaven we elkaar rendez-vous in hoevehotel Ter Haeghe in
Gistel voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Het was al van 2020 geleden dat we nog
eens de mogelijkheid hadden deze te organiseren. Voor de (ere)leden en inwonende
partner was de receptie gratis. Niet leden waren uiteraard ook welkom maar er werd
een bijdrage gevraagd van €5. We konden rekenen op een ruime belangstelling (47
ingeschrevenen). Na een toespraak van de voorzitter werd er genoten van een hapje
en een drankje. Na de receptie kregen we heel wat positieve reacties en deze formule
is zeker voor herhaling vatbaar.

2.2

Wat er gepland is

We hebben verleden keer aangekondigd dat we de intentie hebben om een aantal
activiteiten te organiseren vanaf het tweede trimester; we sommen ze even op:
2.2.1 Begeleide fietstocht (24 april, alsook op 22 mei en 19 juni)
De verjaardagskalender die we te koop aanbieden bevat 12 aquarellen van ons erelid
Germain Bonte. De tekeningen verwijzen naar locaties die er nu volledig anders uit
zien dan pakweg 70 jaren geleden. Onder de leiding van een gids worden drie
fietstochten georganiseerd die leiden langs deze plaatsen. De deelname is gratis. De
geplande data zijn 24/04, 22/05 en 19/06. Telkens wordt verzameld om 13.45u aan
de Molensite (Warandestraat 29b) te Gistel. De tocht bedraagt ongeveer 30 km en
duurt tussen de 3 en de 4 uren. Het aantal deelnemers is beperkt; inschrijven bij de
toeristische dienst van Gistel. Elke deelnemer dient zich in orde te stellen met
zijn/haar verzekering.
2.2.2 Voordracht over het Koninklijk Nederlands Indisch Leger
Vermoedelijk is voor velen dit Leger onbekend. Het werd opgericht in 1830 en was
oorspronkelijk een onderdeel van het Nederlands leger in Nederlandsch-Oost-Indië.
Alhoewel het merendeel van de troepen bestond uit inheemse soldaten hebben heel
wat Europeanen deel uitgemaakt van dit leger. Ook heel wat Vlamingen hebben zich
in de loop van de jaren (het leger hield op te bestaan in 1950) geëngageerd en
daarbij ook mannen uit de streek van Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Middelkerke en
Oudenburg. Jaak Poortman is – zoals hij zelf zegt – aangespoeld in Oostende heeft
zich verdiept in deze materie en zal daar een uiteenzetting over geven.
Afspraak op woensdag 18 mei om 19 uur in de zaal “De Tap” gelegen op de Grote
Markt te Gistel
De inkom is €6 voor de leden van Gestella (Incl. de personen in bezit van een
vrijetijdspas van Gistel); niet leden betalen €8 (een drankje is inbegrepen).
2.2.3 Veiling (samenwerking Gestella en Graningate)
Op zaterdag 21 mei a.s. gaat in de voornoemde zaal een veiling door. Deze veiling is
voorbehouden voor de leden van voornoemde heemkringen. De modaliteiten inzake
organisatie waren nog niet op punt gesteld op het ogenblik van de druk van het
Krantje; we adviseren om de website (www.gestella.be) te raadplegen. We hopen op
een ruime belangstelling want er zijn ongetwijfeld “batjes” te doen.
De dag van de veiling is ons documentatiecentrum gesloten.

3.

Bezoekers
3.1

In ons documentatiecentrum.

Tijdens de voorbije periode van 1 december 2021 t/m 28 februari 2022 mochten wij
op de woensdagen 43 en op de zaterdagen 33 bezoekers verwelkomen.
3.2

Website.

Er vonden 1.641 sessies plaats in de periode 1 december 2021 – 1 februari 2022.
Daarvan noteerden we 1.507 unieke bezoekers op de site. 80,9% maakte gebruik van
een desktop/laptop en 10,8% van een tablet. Het gebruik van een smartphone was
goed voor 8,3%.
De toppers van de bezochte pagina’s waren:
- Documentatiecentrum: 205.
- Publicaties: 139.
- Wie zijn wij …: 100.
94,9% van de bezoekers kwam uit België. 1% was afkomstig uit Nederland en 0,9 uit
Rusland.
3.3

Facebookpagina.

Op 1 maart telde de facebookpagina van Gestella 469 volgers.
In de afgelopen maand februari werd de pagina 265 keer bezocht.
4. Giften en Schenkingen
4.1

Extra steun

Ook dit jaar is onze penningmeester wat blij met het financieel ruggensteuntje dat we bij
de start van het nieuwe werkjaar van onze sponsors en leden mochten ontvangen. We
geven hieronder de namen weer van deze milde schenkers en danken hen van harte.
4.1.1 Sponsors:
Woonidee Denys, Gistel – Restauratieatelier Dumarey, Oudenburg – Slagerij Stefaan
Sabbe, Westkerke – Spar Express, Middelkerke – De Molenhoeve, Gistel –
Vloerbedekking Vantyghem Kurt – Verzekeringen Philip Depuydt – Geert Cappelle ‘De
Kroon’ , Gistel – Drinkmarket Vanloocke, Ettelgem – Tuincentrum Luyckx, Gistel – Zeker
& Vast, Gistel – ‘t Paviljoen, Gistel – Groenten & Fruit Dumarey, Gistel – Apotheek Van
Overberge – Vanhixe vloeren & bouwmaterialen, Gistel – KBC Bank & Verzekeringen,
Gistel – Juwelen Mimy & Optiek Carine, Gistel – Park Merlo & Campingpark Metsu,
Bredene – Hoevehotel Ter Haeghe, Gistel – Computers Verinco, Veurne/Oudenburg –
Fibam verzekeringen, Gistel.
Vanaf dit jaar vindt men ook de sponsors met hun logo op de homepagina van de
vernieuwde website.

4.1.2 Leden:
Erwin Baert, Oostende – Fam. Bouckaert-Coppens, Gistel – Willy Breemeersch,
Oudenburg – Johan Bussche, Oudenburg – Johan Cardon, Gistel – Hervé Cattrysse,
Koksijde – Carina Coucke, Eernegem – Marc Coudeville, Knokke – Rik De Ly, Bekegem –
Dorien De Smet, Gistel – Marie Debruyne, Bredene – Benoît Delaere, Gistel – Edgard
Duplacie, Gistel – Johan Eelbode, Gistel – Johnny Elias, Ichtegem – Marcel Goes, Gistel –
Geert Heindryckx, Gistel – Jozef Janssens, Gistel – Jonckheere Jaak, Oostende – Robert
Kyndt, Oostende – Charles Lauwers, Zedelgem – Chantal Logghe, Snaaskerke – Monique
Lycke, Gistel – Roland Maene, Snaaskerke – Raphaël Osaer, Gistel – Annie Pollet,
Oostende – Sandraz Rosseel, Gistel – Nico Sabot, Gistel – Ingrid Samyn, Torhout – Jo
Serruys, Gistel – Daniël Slabbinck, Gistel – Chantal Smekens, Etterbeek – Jeannine
Staelens, Gistel – Erik Vandecasteele, Gistel – Daniël Vanhove, Moere – Georges
Vansieleghem, Gistel – Roger Verdoolaege, Gistel – Erik Verheyde, Gistel – Fam.
Vermeersch, Gistel – Alfred Vermoortel, Oudenburg – Rachel Willems, Oudenburg –
Fam. Vermeersch-Vannieuwenhuyse, Diksmuide.
4.2

Schenkingen

De lijst met de schenkingen verschijnt in een volgende nieuwsbrief
5. Personalia
We gedenken:
➢ Ons lid Patrick Vaes overleed te Brugge op 12 januari 2022. Patrick was gehuwd
met Vera Sweetlove.
➢ Mevr. Maria-Louise Staelen, moeder van onze leden Rudy Jaeques en Monique
Vanbelleghem overleed te Merkem op 10 februari 2022.
De voorzitter, de bestuursleden en de leden van Gestella vzw bieden aan de families
en nabestaanden bij het heengaan van hun geliefde persoon hun oprecht medeleven
aan.
6. Medegedeeld
‘Het Reigersnest’ in Westkerke is één van de oudste hoeven in onze regio. De
geschiedenis van dit domein werd in het Gestella Krantje (jg. 42 nr. 2 april 2020)
uitvoerig uiteengezet. Het Gistelse toneelgezelschap GTG brengt nu eindelijk met twee
jaar coronavertraging de toneelproductie ‘Boer zoekt Hemel’. In zes taferelen kan het
publiek de geschiedenis volgen van een uit Slijpe uitgeweken familie die tijdens WO I
haar heil zocht in Westkerke. De zes taferelen worden op verschillende locaties van het
domein – zowel het landhuis als de hoeve – gebracht. De theaterwandeling onder
begeleiding duurt ongeveer anderhalf uur. Per wandeling kunnen slechts 25 personen
deelnemen.
Er wordt haast continu gespeeld op volgende data: vrijdagavond 13 mei, zaterdag 14 en
zondag 15 mei. Prijs: 12€ standaard / 15€ voor de aperitiefvoorstellingen.
Inschrijven is mogelijk vanaf 1 april. Website: www.guldentoren.be

