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1. Bestuurlijke mededelingen
Op 30 maart ll. werden de jaarlijkse Algemene Vergadering en de trimestriële
vergadering van het Bestuursorgaan (vroeger Raad van Bestuur) georganiseerd.
Bestuurslid John Dumarey nam ontslag uit beide vergaderingen; de voorzitter
bedankte John voor zijn jarenlange inzet.
1.1

Algemene Vergadering

Er was één agendapunt namelijk het financieel verslag van 2021. Er werd het
boekjaar afgesloten met een batig saldo en daarmee is de positieve trend van de
voorbije 2 jaren verdergezet. Er werd kwijting gegeven voor de boekhouding aan het
Dagelijks Bestuur.
1.2

Bestuursorgaan

Gedurende quasi 2 jaren zijn er weinig vergadermomenten geweest met alle
bestuursleden. De meeste besproken punten hadden dan ook betrekking op een stand
van zaken over de werking van de vereniging. Volgende agendapunten kregen
bijzondere aandacht:
-

-

2

de informaticahuishouding. Het is de bedoeling dat alle digitale gegevens van de
vereniging centraal worden opgeslagen en toegankelijk zijn in functie van de
noodwendigheden van die leden die een functie uitoefenen; intussen werd een
nieuwe PC geïnstalleerd op het secretariaat.
er is een noodzaak aan een diversifiëring van taken binnen de vereniging;
vrijwilligers kunnen zich steeds melden om taken uit te voeren;
Gestella heeft zich geëngageerd om de kerkarchieven van de verschillende Gistelse
parochies te inventariseren. Er werd een aanvang genomen met de inventarisatie
van het kerkarchief van Snaaskerke.

Activiteiten
2.1

Wat voorbij is

2.1.1 Begeleide fietstocht (24 april, alsook op 22 mei en 19 juni)
Bij het ter perse gaan van het Krantje zijn reeds twee fietstochten georganiseerd.
Even ter herinnering dat deze fietstochten lopen langs die plaatsen die de
verjaardagskalender versieren. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15; de eerste
maal nam de gids 7 deelnemers onder haar hoede; de tweede maal waren het er 12.

2.1.2 Voordracht over het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL)
Op woensdag 18 mei was er de voordracht over het KNIL. Er was een matige
belangstelling over een onderwerp dat voor velen onbekend was. Oostendenaar Jaak
Poortman die zich in deze materie verdiept heeft gaf een overzicht van de
geschiedenis van dit legeronderdeel. Vooral de werk- en levensomstandigheden
boeiden de aanwezigen. Momenteel bezit spreker informatie over ongeveer 7500
personen die deel hebben uitgemaakt van het KNIL; hij hoopt ook nog de tijd te
vinden om de overige 15.000 Vlamingen te inventariseren. Ook heel wat personen uit
de streek van Gistel en omgeving hebben zich ooit geëngageerd en het is de
bedoeling van de redactie om daar in de toekomst eens een bijdrage over te
schrijven in het Gestella Krantje.
2.1.3 Veiling (samenwerking Gestella en Graningate)
Op zaterdag 21 mei ging de veiling - in samenwerking met heemkring Graningate
(Middelkerke) - door. Er werden deze keer heel wat loten aangeboden. Alhoewel de
belangstelling iets minder was dan andere keren werd er heel wat geveild. In het
najaar wordt de organisatie van de veiling geëvalueerd.
2.2

Wat er gepland is

2.2.1 Herdenking “Gevecht van Snaeskerke”
Op vrijdag 26 augustus worden 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. Naast enkele toespraken is er ook een bloemenneerlegging en een bezinningsmoment. We rekenen o.a. op de medewerking van
trompetters te paard van de Federale Politie. Naar jaarlijkse traditie zullen ook heel
wat figuranten en vaandeldragers van vaderlandslievende verenigingen present
tekenen. De deelname is gratis.
2.2.2 Bezoek kasteel “Ter Waere” op zondag 28 augustus
Gestella kon van de familie Bouckaert, eigenaars van het kasteel “Ter Waere”,
bekomen dat er net als in 2021 opnieuw een geleid bezoek kan gebracht worden aan
het kasteel en het bijbehorende park. We plannen dit evenement op zondag 28
augustus a.s. Rekening houdend met de wensen van voornoemde familie zullen twee
bezoekmomenten worden georganiseerd namelijk in de voormiddag om 10 u en in de
namiddag om 14.30 u. De groepen zijn beperkt tot maximaal 20 deelnemers.
Inschrijven voor een van de bezoekmomenten is mogelijk door opgave van naam en
woonplaats. Dit kan - uitsluitend – gebeuren per mail op volgend adres
heemkring.gestella@gmail.com met opgave van het aantal deelnemers en de
respectievelijke namen en woonplaatsen) alsook voor welke sessie wordt gekozen

(voor- of namiddag). De deelname is vastgesteld op € 5 voor de leden (idem
inwonende partner). Niet-leden betalen € 15. Personen in bezit van een vrijetijdspas
(enkel inwoners van stad Gistel) betalen € 7.50. Om zich te verzekeren dat men kan
deelnemen is een voorafgaande storting noodzakelijk op rekening van heemkring
Gestella BE64 7380 2973 3552.
Parkeergelegenheid is er op het domein zelf, volgde aanwijzingen daarvoor; te voet
of per fiets is het zeker een aanrader.

3. Jaarlijks verlof
Om iedereen toe te laten van zijn/haar vakantie te profiteren zal het documentatiecentrum gesloten zijn van 10 juli t.e.m. 02 augustus; we heropenen op woensdag 03
augustus.

4. Bezoekers
3.1

In ons documentatiecentrum.

Tijdens de voorbije periode (2 maart t/m 1 juni) kregen we op de
woensdagnamiddagen 95 bezoekers en op de zaterdagnamiddagen 88 bezoekers
over de vloer.
3.2

Website.

Er vonden 3.943 sessies plaats in de periode 1 maart 2022 - 31 mei 2022.
Daarvan noteerden we 3.579 unieke bezoekers op de site. 70,5% maakte gebruik van
een desktop/laptop en 7,8% van een tablet. Het gebruik van een smartphone was
goed voor 21,7%.
De toppers van de bezochte pagina’s waren:
- Documentatiecentrum: 237.
- Activiteiten: 205.
- Wie zijn wij …: 148.
64,1% van de bezoekers kwam uit België. 6,5% was afkomstig uit de Verenigde
Staten en 1,8% uit China.

3.3

Facebookpagina.
Onze facebookpagina telde de afgelopen periode 484 volgers.
De afgelopen maand mei werd de pagina 763 maal bezocht

4. Giften en Schenkingen
De lijst met giften en schenkingen vinden jullie achteraan ons Gestella Krantje
5. Personalia
We gedenken:
➢ Mevr. Margriet Proot, weduwe van Achiel Vanhee, is op 12 maart 2022 overleden in
Torhout. Margriet was de moeder ons lid Johnny Vanhee uit Bekegem.
➢ Op 18 maart 2022 overleed in Antwerpen Mevr. Christiane Vyvey, weduwe van
Hubert Vermeire en levensgezellin van Charles Ouvry, zij was de zus van ons lid
Edouard G. Vyvey.
➢ Ons lid Jean Huwaert, echtgenoot van wijlen Claudine Jonckheere en compagnon van
Renée Van Belle, verliet ons op 16 mei 2022.
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.
6. Medegedeeld
Een nieuw boek van ons bestuurslid Filip Debaillie:
Mag ik eventjes jullie aandacht om mijn nieuw boek aan te kondigen…
Tot op vandaag waren er weinig foto’s van Brugge tijdens de Tweede Wereldoorlog bekend.
Aan de hand van honderd nog nooit eerder gepubliceerde foto’s licht ik diverse lokale
gebeurtenissen uit die donkere periode toe. Alle foto’s zijn door Duitse soldaten zelf
genomen en geven ons een tijdsbeeld van Brugge zoals u ze nog nooit zag. Er wordt niet
alleen aan de binnenstad aandacht gegeven, maar ook de Brugse rand komt aan bod.
De Brugse uitgeverij Bonte geeft het boek uit. Deze unieke publicatie telt 208 blz. en zal eind
juni 2022 beschikbaar zijn. De verkoopprijs bedraagt 29,95 euro.
Inschrijven of meer info kan via e-mail: filip.debaillie@telenet.be

