
 
NIEUWSBRIEF NR. 118 VAN 4 JUNI 2020 

 
 

Beste nieuwsbrieflezer van Het Land van Nevele, 

 
Coronatijden maken ons het dagelijks leven minder aangenaam. 
Zo worden we genoodzaakt om enkele van onze activiteiten van 
de eerste jaarhelft uit te stellen naar een latere nog te bepalen 
datum. 
De eerste lezing in het kader van Geschiedenis in het Meetjesland 
is eveneens uitgesteld. Voor de komende lezingen tasten we op 
dit ogenblik in het ongewisse. 
 
Gelukkig kunnen sommige activiteiten toch nog plaatsvinden, zij 
het in een andere vorm of aangepast aan de omstandigheden. We 

verwijzen hierbij naar onze fietstocht langs het slagveld van de Eerste Wereldoorlog in 
Hansbeke, Landegem en Merendree. En ons erfgoedtijdschrift blijft u uiteraard ook nog 
toegestuurd krijgen. 

 
Hoe goed kent u Meigem en hoe goed kent u onze heemkring? Wat weet u over de 
oorlogsgebeurtenissen in mei 1940 in Poesele? Met een eenvoudige muisklik krijgt u het 
antwoord. Zie verder in deze Nieuwsbrief. 

 
Warme groeten vanwege het bestuur 

 
 

Tussen 15 juni en 30 september 2020 

FIETSEN DEZE ZOMER IN HET LAND VAN NEVELE  
LANGS SLAGVELD EERSTE WERELDOORLOG 

 

Er is de fietstocht langs zestien tijdelijke stopplaatsen. De route werd uitgewerkt onder de 
leiding van Alex Dhondt. Er staan bordjes bij hoeven tussen Landegem, Merendree en 
Hansbeke. Via het scannen van de QR-code met uw smartphone op elk paneel ontdekt u 
het ruimere verhaal van wat zich eind oktober 1918 op elke locatie afspeelde. 
 

 



'Want op al die plaatsen is er wel iets te vertellen. Elke locatie had een specifieke 
betekenis in de strijd rond het Schipdonkkanaal. Het gaat hierbij om de militaire inzet van 
mensen en middelen en vooral over de dodenzorg na de strijd in deze streek' vertelt Alex 
Dhondt. 

De tocht is zo'n 20 km lang. Het startpunt is aan de kerk in Merendree, waar een eerste 
bord met algemene info is aangebracht. Maar het is perfect mogelijk om op gelijk welk 
punt de fietstocht te beginnen. 

De route kan worden gevolgd via google maps en gpx. De link 'Fietsen deze zomer door 
een oorlogsgebied uit 1918' wordt aangeklikt op de homepage van 
www.landvannevele.com vanaf 15 juni. 

 

MEIGEM DOOR DE TIJDEN HEEN 

 

Luc Bauwens is op het vlak van historische filmpjes niet aan zijn proefstuk toe. Hij 
maakte ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van onze kring een boeiende 
digitale toepassing met teksten van zijn vader Armand en foto's van Daniël Hautekeete 
over zijn geboortedorp Meigem. 

Te bekijken via deze link: meigem.wordpress.com/ 

 

Het Land van Nevele bestaat 50 jaar 

Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de heemkundig kring 
stelden André Bollaert en Luc Bauwens een mooi overzicht samen van 
de hoogtepunten uit 50 jaar heemkring.  

Te bekijken via deze link:  

50 jaar Het Land van Nevele in vogelvlucht ... in een notendop. 

 

http://www.landvannevele.com/
https://meigem.wordpress.com/
https://meigem.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Uvmxb-BaKbk&feature=youtu.be


Poesele tijdens de meidagen 1940 -  
een audiovisuele evocatie 

 

 

De reportage kan op computer of smartphone worden 
bekeken via deze link: 

Poesele tijdens de meidagen 1940 

Het verhaal wordt gesmaakt, want bijna 600 mensen 
bekeken ondertussen de reportage. 

 
 

 

 
 
Het Erfgoedcentrum Het Land van Nevele in Hansbeke blijft voorlopig gesloten  

tot eind augustus en opent (onder voorbehoud) opnieuw zijn deuren  
op zondag 6 september om 10 uur. 

 
 
 

 
 

Zonder tegenbericht gaat Open Monumentendag dit jaar door in MERENDREE. 

Noteer alvast al de tweede zondag van september in uw agenda. 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=uoyAGkDoeYg&feature=youtu.be
http://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 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). 

 

 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. 

 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 stefaandegroote@outlook.com en we verwijderen u uit onze verzendlijst. 

 

http://www.landvannevele.com/
http://www.landvannevele.com/
mailto:stefaandegroote@outlook.com
mailto:stefaandegroote@outlook.com

