
 

 

NIEUWSBRIEF NR. 134 VAN 27 DECEMBER 2022 

_________________________________________________________________ 

Beste Land van Nevele vrienden en sympathisanten,  

  

Jullie waren met 728 die in 2022 een abonnement betaalden op 'Het Land van 

Nevele', ons tijdschrift voor erfgoed en geschiedenis. In ons laatste tijdschrift van 

dit jaar vonden jullie alle gegevens om dit abonnement te hernieuwen, meer dan 

500 personen gingen hier al op in. 

Uiteraard verwelkomen we ook graag nieuwe leden. Dit kan door storting van 

minstens 20 euro op rekening BE69 0013 9516 8578 van de Heemkundige Kring 

'Het Land van Nevele vzw', Bekstraat 21, 9850 Deinze (Landegem), met als 

melding: nieuw lid 2023. 

   

 

ONS EERSTE TIJDSCHRIFT VAN 2023 LIGT OP U TE WACHTEN  

 Het wordt opnieuw een lijvig nummer waarin André 

Bollaert & Stefaan De Groote het in een gedetailleerde 

studie onder meer hebben over de negentig 

streekgenoten die bij onze noorderburen in dienst 

gingen bij de ‘Verenigde Oostindische Compagnie’ 

(VOC). André Bollaert belicht de figuur van 

Merendreenaar Dr. Isaac Joseph De Meyer voor wie 

vorig jaar in Brugge een monument werd opgericht. 

Verder zijn er nog korte bijdragen van Ronald Dedecker, 

Lieve Van Sumere en Paul Huys. 
 

   
 

 

 



NIEUW IN 2023 

MEIGEMSE TOPONIEMEN TOT 1789 

Door de fusie van de gemeenten werden in 1977 Hansbeke, Merendree, 

Landegem, Nevele, Poesele en Vosselare die tot het historische Land van Nevele 

behoorden, samengevoegd tot de nieuwe gemeente Nevele. Het lag dan ook voor 

de hand dat in de reeks toponymische studies, uitgeven door de Stichting Achiel De 

Vos samen met de heemkundige kring Het Land van Nevele, deze gemeenten 

zouden voorrang krijgen. 

En zo verscheen er een studie over Hansbeke (1995), Merendree (1999), 

Landegem (2009), Nevele (2011), Vosselare (2021) en als sluitstuk Poesele in 

2022. 

  

Maar het historische Land van Nevele is groter dan deze zes Nevelse 

deelgemeenten en omvat o.m. Sint-Martens-Leerne, Bachte-Maria-Leerne, 

Meigem, Vinkt en Zeveren, gemeenten die net als Nevele, nu tot de Stad Deinze 

behoren. 

Het is vanzelfsprekend dat nu ook van deze deelgemeenten een toponymische 

studie opgestart wordt. 

Als eerste komt Meigem aan de beurt. 

Het is voor taalkundige Jan Luyssaert een droom om in het zeer uitgebreide archief 

(van ca. 1200 tot 1789) van deze gemeente honderden bladzijden te lezen en de 

oude plaatsnamen hieruit op te schrijven en te verklaren. We botsten op een resem 

van op het eerste gezicht niet te verklaren namen zoals: Achternoenstuk, Bruute, 

Goed ter Speelt, Hedeken, Hengsten, Karmestraat, Koningstafelken, Mollekasteel, 

Pijpekerre, Schotelvat. En nog veel meer. 

  

Het werk verschijnt in het voorjaar van 2023. Het zal in beperkte oplage worden 

gedrukt en bevat o.m. de nog nooit eerder uitgegeven gekleurde kaart van Meigem 

van 1789. Meer info later! 

   
 

 

 

 



VERFIJND ZOEKEN NAAR ARTIKELEN  

UIT HET TIJDSCHRIFT VAN HET LAND VAN NEVELE 

Wil je specifiek zoeken op een onderwerp of auteur, dan kan je vanaf nu ook terecht 

in de Oost-Vlaamse bibliotheekcatalogus.  De artikelen van de voorbije jaargangen 

van Het  Land van Nevele kunnen nu apart doorzocht worden.   

Ga daarvoor naar Het Land van Nevele in de Oost-Vlaamse bibliotheekcatalogus. 

Je kan niet zoeken door een zoekterm in te geven in de balk bovenaan.  

Wel verfijnd zoeken, in de linker kolom, op onderwerp of auteur. 

Het grote voordeel van deze werkwijze is dat je gerichter kan zoeken op auteurs of 

onderwerpen. Die werden toegekend door medewerkers van de bibliotheken om de 

artikelen zo goed als mogelijk toegankelijk te maken.  

   
 

Vanzelfsprekend wordt in 2023 aandacht besteed aan Virginie Loveling die op 1 

december 1923 overleed. Loveling-biograaf Ludo Stijnen heeft het over haar in ons 

tweede tijdschrift en wij herdenken haar honderdste sterfjaar met een biertje: 

VIRGINIE. 

  

Ook een artikel over sportman Cyriel Buysse ligt klaar voor publicatie. 

 

 

   
 

https://click.pstmrk.it/2/oost-vlaanderen.bibliotheek.be%2F%3Fq%3Drelation_article%253APROV116%26branch%3DProvinciale%2BBibliotheken%26utm_source%3Dnewsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnieuwsbrief-heemkundige-kring-het-land-van-nevele/2y3z0jUN/SHGE/duF4y0pvg9


Ons Erfgoedcentrum Het Land van Nevele in Hansbeke (Hansbekedorp 10a)  

blijft zeker gesloten tot eind januari 2023. Meer nieuws later. 

   
 

 
 

   
Vind ons op Facebook Bezoek onze website Ons tijdschrift 'Het Land van 

Nevele' wordt gedrukt op 780 
exemplaren. Meer info over het 

abonnement op de website. 
 

Deze Nieuwsbrief wordt aan meer dan 700 lezers gestuurd. Naast onze eigen 

werking kondigen we ook de activiteiten aan van andere erfgoedverenigingen 

die dit wensen. Een berichtje aan stefaandegroote@outlook.com volstaat. 

   
 

Alle tijdschriften van Mensen van Toen en Het Land van Nevele tot en met het 

jaar 2010 zijn te lezen op onze website www.landvannevele.com. Kies 

'Publicaties' en klik op ''Tijdschriften'. Vervolgens kies je het jaartal en klik je op 

het gewenste tijdschrift. Na enkele ogenblikken geduld kan je het volledig 

tijdschrift lezen of raadplegen (in pdf). 

   
 

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywet. Deze nieuwe 'Algemene 

Verordening Gegevensbescherming' (kortweg AVG of GDPR, van 'General Data 

Protection Regulation' wil de burger meer controle geven over zijn gegevens en voorziet in 

een betere bescherming ervan. 

 

   
 

Wil je onze 'Het Land van Nevele'-nieuwsbrief niet langer ontvangen? 

Laat dit gewoon weten aan onze voorzitter Stefaan de Groote en we schrappen u uit onze verzendlijst. 
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