NIEUWSBRIEF nr. 4-2022
1. Bestuurlijke mededelingen
Op niveau van het bestuur is er niet zo veel nieuws. Ook wij hebben geprofiteerd van
een mooie zomer en we sloten zelfs enkele weken ons documentatiecentrum. Het
documentatiecentrum opende opnieuw begin augustus en daarmee is ook de routine
in de dagelijkse activiteiten terug gekeerd. In oktober starten we terug met de
vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en in de maand november/december
plannen we een bestuursvergadering.
2. Activiteiten
2.1

Wat voorbij is

2.1.1 Herdenking van het Gevecht van Snaeskerke
Op vrijdag 26 augustus werden er om 10.30u aan de Kalsijdebrug in Snaaskerke de 5
gendarmen herdacht die er 108 jaren geleden (25 augustus 1914) sneuvelden in een
gevecht met Duitse Kurassiers. We konden rekenen op een talrijk opgekomen publiek
en hoewel de zon niet van de partij was bleef het droog. Onder de prominenten de
burgemeester van Gistel en afgevaardigden van de federale en van de lokale politie
en van het militair commando van de provincie. Na een toespraak van de
burgemeester en van de voorzitter van Gestella, die sprak in naam van de
verontschuldigde voorzitter van het Fond voor Sociale Solidariteit van de
Politiediensten, volgde een dodenappel, gevolgd door een bloemenneerlegging. De
heer Percy Salembier, medewerker van het vrijzinnig humanistisch centrum Huis van
de Mens in Brugge, hield daarop een bezinningsmoment. Talrijke figuranten en
vaandeldragers gaven aan de herdenking een bijzondere uitstraling. Voor het eerst in
de reeks van jaarlijkse herdenkingen werd het geheel muzikaal opgeluisterd door de
Koninklijke Gentse Politieharmonie. De harmonie bracht drie songs waaronder het
wereldberoemde We’ll meet again van Vera Lynn. De dirigent blies Te Velde en de
Last Post. De plechtigheid werd besloten met het Belgisch Volkslied en de Mars van
de Rijkswacht. De plechtigheid werd in goede banen geleid door onze pr-vrouw Kaat
Schreel. Nadien greep er voor de genodigden nog een kleine receptie plaats die
verzorgd werd door enkele leden van Gestella.

2.1.2 Bezoek kasteel “Ter Waere” op zondag 28 augustus
Na het succesvolle bezoek vorig jaar aan Ter Waere konden we ook dit jaar tweemaal
een groep van 20 personen laten deelnemen aan een bezoek. De deelnemers waren
super geïnteresseerde mensen, vol bewondering voor deze mooie site.
De rondleiding werd verzorgd door Nico (en zijn echtgenote) die als bezield
conservator en conciërge het domein onderhoudt en de nodige werken in goede
banen leidt. We willen de heer en mevrouw Bouckaert van harte danken om dit
pareltje te willen delen met mensen die geschiedenis hoog in het vaandel dragen.
2.2

Wat er gepland is

De planning voor het najaar is (nog) niet uitgewerkt maar wat wel komt is een
uiteenzetting (misschien meerdere sessies) over hoe een stamboom op te maken. De
modaliteiten alsook de data moeten nog uitgewerkt worden maar het is gepland in
november/december dit jaar. We gaan alles communiceren via de website en de
nieuwsflashes.

3. Bezoekers

3.1

In ons documentatiecentrum

Tijdens de voorbije periode van 1 juni t/m 31 augustus kregen we op de
woensdagnamiddagen 68 bezoekers en op zaterdagnamiddagen 150 bezoekers in ons
documentatiecentrum.

3.2

Website

Er vonden 3.848 sessies plaats in de periode 1 juni - 31 augustus 2022.
Daarvan noteerden we 1.241 unieke bezoekers op de site.
83,2% maakte gebruik van een desktop/laptop en 5,9% van een tablet. Het gebruik
van een smartphone was goed voor 10,9%.
De toppers van de bezochte pagina’s waren:
- Homepage: 38,4%
- Documentatiecentrum: 10,33%
- Activiteiten: 6,27%
89,54% van de bezoekers kwam uit België. 4,04% was afkomstig uit Nederland en
2,51% uit China.

3.3

Facebookpagina

Onze facebookpagina kreeg zo’n 487 volgers. Onderstaand schema geeft ons een
idee van onze bezoekers.

4. Giften en Schenkingen
Ondanks die mooie hete zomer mochten we van onze leden sympathisanten vele
giften en schenkingen in ontvangst nemen. Waarvoor dank.
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5. Personalia
➢ Op vrijdag 22 juli ll. overleed mevrouw Anne Marie Goethals in huiselijke kring te
Gistel. Anne Marie, geboren te Oostende op 23 oktober 1958, was de echtgenote
van ons lid Erwin De Clercq.
De voorzitter, de bestuursleden en de leden van Gestella vzw bieden aan de families en
nabestaanden bij het heengaan van hun geliefde hun oprecht medeleven aan.

