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Beste abonnee van onze Nieuwsbrief, 

Ons tweede tijdschrift van 2021 valt binnenkort in uw brievenbus. 
En er is meer interessant nieuws. 
Coronaproof gaan we proberen om volgende maand onze eerste buitenactiviteit te organiseren 
met het maximumaantal toegelaten deelnemers. Inschrijven wordt dus verplicht!!! 
De voorstelling van de publicatie over de Vosselaarse plaatsnamen zal plaats vinden in het 
najaar, maar het is nog wachten op de juiste datum. De voorintekenaars krijgen in ieder geval 
hun boek vooraf. 
Er is echter ook minder goed nieuws. Voor het tweede jaar op rij is er geen sinskenkermis in 
Nevele en dus ook geen sinksententoonstelling. 
Volg ons op onze website en onze Facebookpagina voor een laatste stand van zaken!!! 

Hartelijke lentegroeten vanwege het bestuur 

 
 

900 JAAR POESELE 

WANDELING 'POESELE TIJDENS DE MEIDAGEN 1940' 

Alex Dhondt en André Bollaert leiden u op zaterdag 8 mei 
2021 rond in de straten van Poesele. Ze gaan ons meer 
vertellen over het Poesele van toen en brengen het 
oorlogsverhaal van de Meidagen 1940 in Poesele 

Zie ook op onze website: Poesele tijdens de meidagen 1940. 

We staan ook even stil bij de dood van burgemeester 
Raymond De Boever en de oorlogsslachtoffers op Poesels 
grondgebied. 

Samenkomst aan Poesele kerk om 14 uur. 
Inschrijven is VERPLICHT via info@900jaarpoesele.be 
Het aantal deelnemers is beperkt tot 50. 
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Erfgoed- en natuurwandeling in de Zeverenbeekvallei 
 

De eerste sporen van het dorp dateren uit de twaalfde eeuw. 
Zeveren is altijd nauw verbonden geweest met haar beek. Sinds 
de jaren tachtig ontwikkelde zich vlakbij wegens de zeldzame 
flora een belangrijk natuurgebied met Europese erkenning. 

Enkele leden van de heemkundige kring het Land van Nevele en 
Natuurpunt leiden u graag rond in het dorp en het natuurgebied. 
Er worden twee groepen gevormd. 
Ze vertellen al wandelend honderduit over de geschiedenis van 
het dorp en de gebouwen, enkele opvallende inwoners vroeger 
en nu, maar evenzeer over het het landschap, fauna en flora. 

Wanneer: zondag 6 juni 2021 om 14 uur 
Afspraakplaats: kerk Zeveren (Deinze) 
Parkeren voor auto's en fietsen mogelijk op het Kerkplein. 
Stevig schoeisel aanbevolen 

Inschrijven is verplicht via: stefaandegroote@outlook.com

Waarvoor dient dit voorwerp? 

In 2016 organiseerden we deze activiteit een eerste maal. Dit jaar pakken we opnieuw de 
draad op en trekken hiervoor naar buurgemeente Lievegem waar we op zondag 27 juni om 10 
u ontvangen worden door Freddy en Marie-Thérèse Berth-Haesaert van het landbouwmuseum 
van de DUIVEKEETHOEVE, Durmstraat 54, 9930-Zomergem. Na een rondleiding in het museum 
door Freddy kunnen we ons buigen over enkele oude, onbekende of minder bekende 
voorwerpen. 

    

Sommige van die voorwerpen liggen her en der nog in een lade of kast of in een hoekje van de 
zolder bij onze leden. Zelf weten ze helemaal niet meer waarvoor dit voorwerp heeft gediend 
of in welk beroep het werd gebruikt, bijv. omdat dit ambacht zelf niet meer bestaat of omdat 
het gemechaniseerd is (bijv. schoenmaker). Voorwerpen van recentere datum zijn natuurlijk 
ook altijd welkom evenals vondsten uit de bodem. 
Wij willen graag samen met enkele heemkundige experts de functie van uw onbekend voorwerp 
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zoeken en bepalen. Stuur vooraf een foto met een korte beschrijving naar André Bollaert: 
bollaert.andre@telenet.be 
Er is een parking achteraan de hoeve. De toegang is gratis maar inschrijven is verplicht op 
bovenstaand mailadres tegen ten laatste 20 juni.  

 

HEROPENING 

ERFGOEDCENTRUM HET LAND VAN NEVELE 

Het 'Erfgoedcentrum Het Land van Nevele' in Hansbeke blijft door de 
coronamaatregelen 

jammer genoeg gesloten tot eind mei 2021. 

We heropenen terug op dinsdag 1 juni 2021 van 20 tot 22 u maar voorlopig 
alleen op afspraak  

via onze bibliothecaris Jan Luyssaert jan.luyssaert@gmail.com. 

 

Publicatie over herfstoffensief Eerste Wereldoorlog 

te verkrijgen in Erfgoedcentrum Het Land van Nevele 

Dunsa, de Deinse Kring voor Geschiedenis, Kunst en Erfgoed, gaf onlangs in haar 
jaarboekenreeks het themaboek 'De Hermanbeweging Roeselare-Tielt-Deinze het 
herfstofffensief' uit. 

Het is een interessant naslagwerk voor liefhebbers van militaire geschiedenis en de Eerste 
Wereldoorlog. Deinzenaar Tony Vanhee beschrijft zowat uur per uur de soms moeizame strijd 
die Franse troepen in oktober 1918 hebben geleverd om het Duitse leger terug te dringen, van 
Roeselare tot aan de grens van Deinze. 

Het boek telt maar liefst 609 pagina's plus een bijlage van 51 kaarten. 

Tony Vanhee onderzocht voor zijn magnum opus jarenlang militaire archieven in binnen- en 
buitenland. 

Het boek is te krijgen in het erfgoedcentrum Het Land van Nevele (Hansbekedorp 10A) elke 
dinsdagavond van 20 tot 22 uur en kost 20 euro (winkelprijs 25 euro).  

Ten gevolge van covid-19 kan het erfgoedcentrum tijdelijk worden gesloten. Gelieve daarvoor 
de website www.landvannevele.be te raadplegen. 
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   Vind ons op Facebook: www.facebook.com/landvannevele 

   Bezoek onze website: www.landvannevele.com 

   Ons tijdschrift 'Het Land van Nevele' wordt gedrukt op 750 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. 
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