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Nieuwsflash
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Onze laatste nieuwsflash dateert al weer van voor de zomer en dus hoog tijd dat we nog eens
van ons laten horen.
Roger Rondelez
Voorzitter

Activiteiten
Informatiesessie genealogie of stamboomonderzoek
Het lijkt ons de evidentie zelf dat onze leden en sympathisanten
belangstelling hebben voor al wat met heemkunde – in de brede zin –
heeft te maken. Maar men kan zich de vraag stellen hoever het staat met
de eigenlijke kennis ervan. Uit een aantal reacties blijkt dat men wel erg
geïnteresseerd is in het verleden van zijn of haar familie maar niet goed
weet hoe daar informatie over in te winnen. Gestella wil tegemoetkomen
aan deze nood die er bij sommigen is en een informatiesessie
organiseren.
In het begin van volgend jaar plant Gestella één of meerdere – in functie van de belangstelling –
sessies over het stamboomonderzoek. Deze sessies zijn zeer basic en richten zich vooral tot
die personen die weinig of geen kennis hebben van hoe zijn/haar voorvaderen op te sporen;
geen enkele (of weinig) voorkennis is vereist. Na de uiteenzetting moet men in staat zijn
bronnen te raadplegen en minstens een kwartierstaat kunnen samenstellen.
Alhoewel de modaliteiten nog moeten uitgewerkt worden kan er al meegegeven worden dat er
een financiële tegemoetkoming (minder dan € 20) zal gevraagd worden. Een belangrijke
voorwaarde is dat het aantal deelnemers minstens 10 moet bedragen. Om ons een idee te
vormen wat we aan belangstelling mogen verwachten zou het aangenaam zijn mocht men al
eens een seintje geven aan ons secretariaat (gestella@skynet.be) als men begerig is om de
sessie te volgen; uiteraard houdt dit geen enkele verplichting in.
Van zodra er een beslissing is genomen dat de sessie effectief doorgaat zullen de personen die
ons contacteerden aangeschreven worden en zal er ook nog eens een oproep gebeuren via de
website en de nieuwsflash.

Besparingen
We kunnen de actualiteit niet naast ons neerleggen maar de energie
gekte beïnvloedt ons ook. We dramatiseren niet maar we gaan toch een
inspanning leveren om onze energiefactuur te verminderen.
De voorwaarde die we ons zelf hebben opgelegd is dat we niet – of toch zo min mogelijk –
willen raken aan ons dienstbetoon. Dit betekent al concreet dat het abonnementsgeld voor
volgend jaar NIET wordt verhoogd en dus behouden wordt op € 25.
Er zijn verder enkele interne maatregelen genomen maar de belangrijkste maatregel voor de
leden is dat de laatavondopeningen opgeschort worden tot april of mei 2023.

Nieuwjaarsgeschenk
We naderen stilaan het einde van het jaar en wie op zoek is naar een
origineel en goedkoop geschenk voor onder de kerstboom prijzen we de
jaarkalender aan met mooie pentekeningen van (groot) Gistelse hoekjes.
Ouderen kunnen daarbij mijmeren over hoe het vroeger was en de
kinderen en de kleinkinderen krijgen de gelegenheid zich een beeld te
vormen van de leefomgeving van hun ouders en grootouders.
Wegens het ontbreken van een jaartal is de kalender jarenlang te gebruiken en zullen
weerkerende gebeurtenissen, zoals verjaardagen, nooit meer vergeten worden.

De vereniging Gestella
Voor meer algemene informatie bevelen we graag onze website
www.gestella.be aan. U vindt er alle nuttige informatie met
betrekking tot de werking en de organisatie van onze vereniging.
U bent uiteraard ook altijd welkom in ons documentatiecentrum op woensdag- en
zaterdagnamiddag van 13.30 u tot 17.00 u. Een zaalverantwoordelijke zal u graag te woord
staan. U kunt bij hem/haar steeds terecht voor alles wat betrekking heeft tot de werking van de
vereniging (bijdrage Gestella Krantje, schenkingen, inzage documentatie…)
Misschien mogen we u verwelkomen als nieuw lid?
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