
 

NIEUWSBRIEF NR. 110 VAN 4 AUGUSTUS 2019 

Beste abonnee van onze Nieuwsbrief, 

Beste abonnee van onze Nieuwsbrief, 

 

Neen, geen solden maar wel  GRATIS bij Het Land van Nevele.  

Een gratis deskundige gids en een gratis boek!!!! U leest het hieronder allemaal in 
onze nieuwe nieuwsbrief. 

Onze bibliotheek blijft gedurende gans de maand augustus nog gesloten. We zijn er 
terug vanaf zondag 1 september van 10 tot 12u. 

Hartelijke zomergroeten, 

Het bestuur 

 

 

Rondleiding door expo ‘Gepantserde vleugels’ 

imap://catherine%2Edegroote%40gmail%2Ecom@imap.gmail.com:993/fetch%3EUID%3E/%5BGmail%5D/LvN/nieuwsbrief%3E34


 

Dirk Verbeke is de curator van de 
tentoonstelling over de Poolse 

pantserdivisie die een deel van Vlaanderen 
bevrijdde  in september en oktober 1944. 
Hij wil ons graag begeleiden doorheen de 

expo, die binnenkort te zien is in Tielt. De 
tentoonstelling was eerder te zien in Polen 
zelf en in het Legermuseum in Brussel. 

Er werden objecten en foto's 

samengebracht van verzamelaars, 
heemkundige kringen, gemeentelijke 
archieven... Er zullen trouwens ook een 

aantal foto's worden getoond uit onze 
streek, die eveneens door de Poolse tanks 

van de legendarische generaal Maczek 
werd bevrijd. Net voordien was nog harde 
strijd geleverd in Tielt, Ruiselede en 

Aalter. 

Interesse om deel te nemen? Graag een 
seintje via stefaandegroote@outlook.com. 

Praktisch: we spreken af op zondag 18 augustus om 10u30 aan de ingang van de 
Europahal, Generaal Maczekplein 5, Tielt. 

 

  

 

Boek ‘Het leven van  

Rozeke van Dalen’ 

mailto:stefaandegroote@outlook.com


 

Sedert 2016 wordt onder het impuls van het Cyriel 
Buysse Genootschap in de Cyriel Buyssebibliotheek elk 
jaar een werk van de Nevelse auteur opnieuw 

uitgegeven en op de markt gebracht. Zo werden reeds 
volgende uitgaven bezorgd door Els Van Damme en 
Yves T’Sjoen: Tragedie en andere verhalen, Mea Culpa, 

Lente en Uit de Bron. 
In 2020 zal in dezelfde reeks Het leven van Rozeke van 
Dalen worden uitgegeven.  

2020 is ook het jaar waarin Het Land van Nevele 50 jaar 
bestaat en als verjaardagsgeschenk voor de leden van 
onze vereniging heeft het bestuur van het Genootschap 

besloten aan elk lid van de heemkundige kring een 
exemplaar van Het leven van Rozeke van Dalen te schenken. Deze roman van Cyriel 
Buysse, die dateert uit 1905, beschrijft het tragische leven van een jonge vrouw in 

de harde boerengemeenschap van ruim honderd jaar geleden. Het is Buysse op zijn 
best, die de sociale tegenstellingen tussen landarbeiders, boeren en adel haarfijn 
blootlegt. Maar Buysse kan vooral goed vertellen; het boerenleven is kleurig en 

kundig uitgebeeld en de natuurbeschrijvingen uit de Leiestreek zijn prachtig. De 
dialogen zijn in Vlaams dialect. 

Dit aanbod geldt enkel voor wie lid is in 2019 en in 2020. Via ons tijdschrift, 
onze website en onze nieuwsbrief zal worden meegedeeld waar en vanaf 

wanneer het boek zal kunnen worden afgehaald. 

 

Onze (mini-)tentoonstelling van tijdens de Open Kerkendagen over het werk van 

Theodoor Janssens (1852-1899) en zijn opvolger Felix Berijngier (1871-1926). is 
ook te zien op het weekend van Hapje Tapje op zaterdag 31 augustus van 16 tot 
20u en op zondag 1 september van 10 tot 17u in de raadszaal van het vroegere 

Nevelse gemeentehuis. We staan er samen met een selectie van werken uit het 
mudel.  

 

 

 

 

 



Vrijdag 2 augustus: 4de avond OOGST POP-UP BAR 

Deze zomer slaan Natuurpunt Nevele, ’t Schaaphof en 
Cruydt de handen in elkaar. Op zes zomeravonden (3 keer 
op vrijdagavond en 3 keer op zaterdagavond) organiseren 

we een pop-up café in de schuur en de velden van de 
zelfoogstboerderij ’t Schaaphof in Landegem, Grote 
Heirenthoek 24. 

We willen er in de eerste plaats zes gezellige avonden van 

maken. Zes avonden waarop je, in een groene setting, 
kunt genieten van een (bio-)drankje of wat (h)eerlijke 
snacks van Cruydt. Zes avonden waarop je met bekend en 

onbekend volk kunt kletsen over koetjes en kalfjes, 
bloemetjes en bijtjes, bloemkolen en kleine spruiten... 
Maar voor wie wil ook zes avonden om tussen pot en pint 

te filosoferen over wat zwaardere materie zoals 
duurzaamheid, voet- en voedselafdruk, klimaatplannen,... Dit alles geserveerd met 
een vleugje muziek op de achtergrond. Een gewoon café, maar dan toch net iets 

anders… 

 

 

AGENDA 

  

  

6 september tot 6 oktober: Onze rondreizende tentoonstelling 'Mijnheer Cyriel. 
Leven en werk van Cyriel Buysse' zal te bezichtigen zijn in de foyer van het nieuwe 
CC Leietheater te Deinze.  

Zondag 15 september: Wilgenwandeling te Merendree-Durmen, afspraak 14u, 

kruispunt Veldestraat – Leikanttragel. Een organisatie van De Ratel. 

Zaterdag 19 oktober: Munnange-wandeling en kaasavond in Merendree.  Meer info 
in onze volgende nieuwsbrief. 

Vrijdag 25 oktober om 20u. – MUDEL – 'Een wonderbaarlijke tuin: een kijk op de 
flora van het Lam Gods' – Paul Van den Brempt, een enthousiaste bioloog en 

erfgoedspecialist die het Lam Gods ontleedde op zijn 'eigen wijze'. Het wordt een 
samenwerking Mudel – Dunsa – Natuurpunt – Erfgoed Deurle en Het Land van 
Nevele. 



Zondag 8 december om 10u30, lezing in de gemeentezaal van Vosselare 'De vroege 

middeleeuwen in groot Nevele: een archeologische blik op de vroegste dorpskernen 
uit de 6de tot de 9de eeuw' door Adelheid de Logi en Johan Hoorne. Lezing in de 
reeks ‘Geschiedenis in het Meetjesland’ georganiseerd door ons.  

 

Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze organiseert  

 

Cursus genealogie. Het is de bedoeling elke 'leek' aan de hand van regelmatige 
bijeenkomsten, gespreid over een viertal lesavonden te begeleiden naar het 
opzoeken van hun voorouders bij het opbouwen van hun stamboom, en het 

realiseren van hun familiegeschiedenis. 

Allerlei aspecten, (hoe begin ik aan een stamboom, welke bronnen kan ik gebruiken, 
waar kan ik informatie terugvinden) worden door gespecialiseerde genealogen door 

middel van uitleg en documentatiemateriaal aangebracht. Bovendien zal aan iedere 
cursist een persoonlijke begeleider worden toegewezen, bij wie hij/zij uiteraard zo 
nodig een ruggensteuntje  kan krijgen. 

De bijeenkomsten vinden steeds plaats in het dienstencentrum ELFDORPEN 

Ghesquierestraat te Deinze, telkens op 4 zaterdagen ‘s morgens, nl. 07 september, 
14 september, 21 september en 28 september 2019,  telkens vanaf 09.30 uur 
tot 11.00 uur. 

De ingeschreven cursisten zullen ook het tijdschrift 'Leiestam' van de plaatselijke 

afdeling ontvangen. Dit tijdschrift, dat aan zijn 27ste jaargang is, omvat heel wat 
genealogische informatie. Ook wordt hen twee omvangrijke syllabussen ter 
beschikking gesteld. 

De belangstellenden kunnen zich inschrijven bij Claude Gekiere, Herfstlaan 59, 9800 

Deinze liefst per email claude@gekiere.com. Aanvullende inlichtingen worden graag 

mailto:claude@gekiere.com


verstrekt. De inschrijving wordt pas definitief van zodra de storting van 35,00 euro is 

verricht op rekening nr: BE24 0832 7311 6738 van Familiekunde Deinze. 

Het aantal inschrijvingen wordt beperkt tot 15 deelnemers. 

Een tweede reeks zal doorgaan  op zaterdagen 19 oktober, 26 oktober, 9 november 
en 16 november 2019 telkens van 9u30 tot 11u. 

Méér info op http://www.familiekundedeinze.be 

 

We werken mee aan: 

Open Monumentendag: Op zondag 8 september is er terug Open Monumentendag 
Vlaanderen. De beide OMD-comités van Deinze en Nevele werken terug samen. Er is 
een gemeenschappelijke brochure en dito fietstocht van zo'n 8 km.  

De deelgemeenten die belicht worden zijn Meigem en Deinze. In Nevele worden drie 

monumenten opengesteld en gegidst: Huis 'T Bolleken, Huis brouwer Braet en Huis 
burgemeester Loontjens. In alle gebouwen kunnen ook de verdiepingen bezocht 

worden ! 

 

Openingsuren: van 10 tot 12u en van 14 tot 18u wordt er gegidst. Van 12 tot 14 is 
er vrij bezoek. 

De fietstocht is bewegwijzerd. Er kan overal op het parcours gestart worden. Gratis 
brochures te verkrijgen bij elk monument. Meer hierover in onze volgende 

nieuwsbrief. 

http://www.familiekundedeinze.be/


 Gepantserde vleugels: Van zaterdag 17 augustus tot zondag 15 september strijkt 

de internationale en rondreizende expo ‘Gepantserde vleugels’ neer in de Kleine Zaal 

van de Europahal, Gen. Maczekplein 5, Tielt. 

Openingsuren: donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14u00 tot 18u00. 

De toegang is gratis. 

Organisatie: Poolse Ambassade van België in Brussel, de Vlaamse Gemeenschap, de 
Vereniging Eerste Poolse Pantserdivisie België en Stad Tielt. 

 

Tijdschrift nr. 3 van dit jaar 

 

Tijdschrift 3 van 2019 mag je binnenkort in je brievenbus verwachten met de 
navolgende bijdragen: Gepantserde vleugels door het Land van Nevele, Landegems 

jurist een der grondleggers van het internationaal ruimterecht, De nieuwe school van 
Poesele … die er nooit kwam!, Armenzorg in Poesele tijdens de 17de en de 

18de eeuw, Molenaar Braet uit Nevele en zijn knecht Andries De Clercq uit Zeveren 
namen het tijdens de Negenjarige Oorlog niet zo nauw met de graanwetten, 
Gebeurtenissen uit ‘Het Land van Nevele’ in de Nederlandse pers, Van Belle uit 

Zeveren, radicaal liberale kennis van Karl Marx? 

 



 Vind ons op Facebook: www.facebook.com/landvannevele 

  Bezoek onze website: www.landvannevele.com 

  Ons tijdschrift 'Het Land van Nevele' wordt gedrukt op 700 exemplaren. 

 

Alle tijdschriften van Mensen van Toen en Het Land van Nevele tot 
en met het jaar 2000 zijn te lezen op onze website www.landvannevele.com. Op de 
linker kolom van de hoofdpagina klik je op Tijdschrift, vervolgens kies je het jaartal 

en met een dubbelklik op het gewenste tijdschrift en na enkele ogenblikken geduld 
kan je het volledig tijdschrift lezen of raadplegen.  

 

  

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 bollaert.andre@telenet.be volstaat. 

  

  

 

We hebben op vandaag 628 betalende leden en 20 
ruilabonnementen!  

Word jij nr. 629???  

Stort dan minstens 20 € op rekening nr. BE69 0013 9516 8578 van de 

Heemkundige Kring "Het Land van Nevele" vzw 

  

http://www.facebook.com/landvannevele
http://www.landvannevele.com/
http://www.landvannevele.com/
mailto:bollaert.andre@telenet.be


 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 bollaert.andre@telenet.be   en we verwijderen u 
uit onze verzendlijst. 

  

   
 

 

mailto:bollaert.andre@telenet.be

