
 

NIEUWSBRIEF NR. 113 VAN 21 SEPTEMBER 2019 

Beste abonnee van onze Nieuwsbrief, 

De herfst komt eraan. 'Het Land van Nevele' bereidt zich in alle stilte voor op zijn 

gouden jubileum. De steeds korter wordende dagen geven ons langere avonden om ons 
bezig te houden met de geschiedenis van onze streek. Een regendag is geen ramp, er is 
altijd wel een archief open waar we onze kennis kunnen verruimen. 

In de aanloop naar ons vijftigjarig bestaan hebben we ook onze website grondig 

herschikt en vooral uitgebreid. Dit alles om de geschiedenis van onze streek beter 
bekend te maken aan de inwoners van 'Deinze, Het Land van Nevele' en zij die nog 
steeds een link hebben met onze regio. Meer hierover binnen enkele weken. 

Het bestuur 

 

 

UITNODIGING 

WANDELEN, KAAS en WIJN 

Wandelen en eten, wonen, werken, onderwijs, gezondheid, het heeft niet voor iedereen 
de betekenis die wij kennen. En al helemaal niet in Oeganda, waar de meerderheid van 
de bevolking niet kan genieten van de rijkdom en de ongelooflijke schoonheid van het 

land. 

imap://catherine%2Edegroote%40gmail%2Ecom@imap.gmail.com:993/fetch%3EUID%3E/%5BGmail%5D/LvN/nieuwsbrief%3E48


 

Munnange wil mensen helpen zodat zij, bevrijd van allerlei beslommeringen, kunnen 
werken aan hun toekomst. 

Dit kost uiteraard geld en daarom organiseren we op 19 oktober, in samenwerking met 
de Heemkundige Kring Het Land van Nevele, onze derde wandel-, kaas- en wijndag 
ten voordele van het Munnange Counseling Centre. 

De wandeling start om 14u30 aan de parochiezaal van Merendree, Hammeken 7. 

Vanaf 13u30 kan je daar terecht voor koffie of thee met een lekker stuk taart. 
De kaas- en wijnavond begint op 18u00. 

Inschrijven vóór 7 oktober via onze website: www.munnange.com. 

Betaling op rekening Munnange BE91 3630 9240 5876 

- Wandeling: € 5,00, kinderen mogen gratis mee. 

- Kaasschotel: € 20,00. 
- Croque-monsieur (voor de kinderen): € 8,00. 

 

  

AGENDA 

 

http://www.munnange.com/


6 september tot 6 oktober: Onze rondreizende tentoonstelling 'Mijnheer Cyriel. Leven en 

werk van Cyriel Buysse' is te bezichtigen in de foyer van het nieuwe CC Leietheater te 
Deinze.   

 

Zondag 13 oktober om 10u30, lezing in Bass'Cul, Dorp 48, 9968 Bassevelde (Assenede) 
'De tachtigjarige oorlog in het Meetjesland, verloop en hedendaagse sporen' door Luc 
Vermeylen.  Lezing in de reeks ‘Geschiedenis in het Meetjesland’.  

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’.  

 

  



Familiekunde komt naar de bib in Landegem! 

Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze richt zich heel speciaal tot de inwoners van 
Nevele, Landegem, Poesele, Hansbeke, Merendree en Vosselare, en niet alleen tot 
deze… 

 

Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze organiseert een cursus genealogie. Het is de 
bedoeling elke 'leek' aan de hand van regelmatige bijeenkomsten, gespreid over een 

viertal lessen 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. 

De lessen gaan door in de Foyer van de BIBLIOTHEEK 'De Klaproos' in de deelgemeente 
Landegem, Stationsstraat 20. De data zijn aldaar op zaterdagen 19 oktober, 26 
oktober, 09 november en 16 november 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 worden 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 
verstrekt. 

mailto:claude@gekiere.com


De inschrijving wordt pas definitief van zodra de storting van 35,00 euro is verricht op 

rekening nr: BE24 0832 7311 6738; BIC: GKCCBEBB van Familiekunde Deinze. 

Voor de cursus in Landegem is het aantal deelnemers beperkt tot 20 deelnemers 

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

 

 

 

Boek ‘Het leven van  

Rozeke van Dalen’ 

 

 

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 

http://www.familiekundedeinze.be/


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. 

Nog geen lid? Stort dan minstens € 20,00 op rekening nr. BE69 0013 9516 

8578 van de Heemkundige Kring 'Het Land van Nevele' vzw. 

 

 

 

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. 

 

 

 

We hebben op vandaag 644 betalende leden (636 vorig jaar) 

en 20 ruilabonnementen!   

Het 637ste lid van dit jaar krijgt zoals beloofd, zijn abonnement 2020 gratis!

 

 Bedankt voor het vertrouwen en de interesse in onze werking en onze 
publicaties! 

 

  

http://www.facebook.com/landvannevele
http://www.landvannevele.com/


 

 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. 

 
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. 

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

