
 
NIEUWSBRIEF NR. 121 VAN 11 SEPTEMBER 2020 

 
 

Beste nieuwsbrieflezer van Het Land van Nevele, 

Graag uw aandacht voor Open Monumentendag van zondag 13 
september a.s. in Merendree met op het kerkplein een infostand 
van Het Land van Nevele. Op zondag 6 september waren Luc 
Bauters en Roland Luttens te gast bij Radio Tequila. Je kan het 
interview i.v.m. OMD hier bekijken. Inschrijven voor de gidsbeurten 
kan tot deze namiddag 17 uur. 

Ons Erfgoedcentrum is terug open op dinsdagavond van 20 tot 22 
uur, enkel op afspraak via contact met bibliothecaris Jan 
Luyssaert op het mailadres: jan.luyssaert@gmail.com 
De geldende coronaregels dienen gevolgd en het dragen van een 

mondmasker is VERPLICHT. 

De aangekondigde lezing uit de reeks 'Geschiedenis van/in het Meetjesland' over Uilenspiegel 
op 13 september gaat niet door. 

Vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

 

FIETSEN EN GENIETEN IN HET LANDSCHAP VAN 
MERENDREE 

tijdens de Open Monumentendag op zondag 13 september 2020 

De medewerkers aan OMD, waaronder onze heemkring, zien u graag op de fiets voor een tocht 
van twaalf km in Merendree langs trage wegen in een gevarieerd landschap. 
De start is in het dorpscentrum, dat uitnodigt tot een verkenning van de Radegundiskerk, het 
herenhuis Majoor Thomas, het graf van priester-dichter Basiel De Craene enz. Vervolgens duikt 
men het natuurgebied van de vallei van de Oude Kale binnen, met een halte aan het 
Drieselken. 
We bezoeken het kasteel Ter Wallen (Film Merendree Ter Wallen) voor het gerenoveerd wordt, 
de dorpswoning van houtzagerij De Wulf en de vroegere molenaarswoning in de 
Hansbekestraat. Terug over de brug wacht het verhaal van de Eerste Wereldoorlog. 
Op de gemeentelijke boomgaard aan de Dopershoek, die verwijst naar een stroming binnen het 
protestantisme, worden oude fruitsoorten in ere gehouden. 

Praktisch: 
Alle halteplaatsen zijn verbonden via de fietsroute. Men kan vertrekken vanaf 10u. Het traject 
loopt langsheen heel wat trage wegen, waarvan sommige behoorlijk smal. Houdt u daarom 
zeker aan de richting van de pijlen, om kruisende fietsers te vermijden. Twee gedeeltes zijn 
tijdelijk in verplichte rijrichting. Sommige delen van de route zijn niet toegankelijk voor 
auto's. 
Op enkele halteplaatsen krijgt u uitleg op een infopaneel. Deze blijven staan tot eind deze 

https://www.youtube.com/watch?v=zlJ7wVxCxd0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8af7BU97sTA&feature=youtu.be


maand zodat men na 13 september ook nog de fietsroute kan rijden. 
De begeleidende brochure is tot eind september gratis te verkrijgen bij de cultuurdienst in het 
Leietheater, de dienst toerisme en het vroegere gemeentehuis in Nevele, en op 13 september 
aan de kerk van Merendree. 
Gezinnen met kinderen (doelgroep 4 tot 12 jaar) kunnen onderweg een aantal opdrachtjes 
doen, op simpel verzoek kan men het deelnemingsformulier bekomen op de gegidste 
stopplaatsen. 

 
Huis Standaert: wordt nu gerestaureerd. 

Covid 19 proof  

- Een fietstocht is een buitenactiviteit met voldoende respect voor social distancing. De 
stopplaatsen zijn voornamelijk van buiten te bekijken 
- Voor de plaatsen die te bezoeken zijn, moet u verplicht per locatie inschrijven via de 
website www.deinze.be/openmonumentendag (hier vindt u ook een kaartje van het parcours). 
Bij elk bezoek zijn mondmaskers vereist. 
- Plaatsen die binnen bezocht worden, komen te vervallen mocht er zich nog een zware 
opflakkering van Covid 19 voordoen. In dat geval beperkt men zich tot de fietstocht. 

 

Nog tot zeker eind oktober 2020 

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

De tocht bedraagt ca. 20 km, langs zestien bordje met info en telkens een qr-code met extra 
gegevens. 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 is beschikbaar in google maps, als gpx en pdf en kan dan gedownload 
worden op Traject zomerfietstocht langs slagveld WO I. 

 
 

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

  Bezoek onze website: www.landvannevele.com 

http://www.deinze.be/openmonumentendag
https://landvannevele.com/nl/traject-zomerfietstocht-langs-slagveld-wo-i
http://www.facebook.com/landvannevele
http://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/
mailto:stefaandegroote@outlook.com
mailto:stefaandegroote@outlook.com

