
 
NIEUWSBRIEF NR. 128 VAN 21 MAART 2022

 
Beste abonnee van onze Nieuwsbrief, 
 
Het is een tijdje geleden maar we zijn er terug met enkele berichten. Meer nieuws volgt begin 
volgende maand. 
Ons 'Erfgoedcentrum Het Land van Nevele' in Hansbeke (Hansbekedorp 10a) is terug open op 
elke eerste en derde zondagvoormiddag van 9u30 tot 12 uur. Op dinsdagavond zijn we niet 
meer open. 
 
Het bestuur 

 

BOEK OVER POESELSE PLAATSNAMEN 

Jan Luyssaert en André Bollaert hebben in de voorbije jaren honderden bladzijden 
documenten uit de periode 1300 tot 1650 gelezen en meer dan 200 oude plaatsnamen van 
Poesele werden opgetekend. Ze werden door Jan Luyssaert geklasseerd en geschiedkundig en 
taalkundig verklaard. 

 
In het boek zit een kaart uit 1637 in kleurendruk, waarop bijna alle plaatsnamen zijn 
gelokaliseerd. 

 
Naast de plaatsnamen worden door André Bollaert ook de oudste hoeven van het dorp 
beschreven. 

 
De voostelling van het boek heeft plaats in Poesele na een toponiemenwandeling in de straten 
van het dorp op zondag 15 mei om 14 uur, Samenkomst aan de kerk. 

 
We bieden onze leden hierbij een voorintekenprijs aan van 12 euro. 

 
Er kan worden ingetekend tot 1 april 2022. Dit bedrag kan worden overgeschreven op de 
rekening BE28 2907 4314 6020 van Het Land van Nevele, met vermelding 'Topo. Poesele'. 
Daarna kost het boek 17 euro.

 

UITNODIGING van onze zustervereninging DUNSA 

MUDEL - donderdag 24 maart om 19:30 - toegang gratis 

 
'VAN WATERBURCHT TOT CHÂTEAU DE PLAÎSANCE: 

OOIDONK, EEN KASTEEL AAN DE LEIE' 

Lezing door Charlotte Van Riet, Vakgroep Kunstwetenschappen & Archeologie en Vakgroep 
Geschiedenis, Vrije Universiteit Brussel 

Het kasteel Ooidonk te Bachte-Maria-Leerne, is een kasteel met lange doorleving en 
interessante biografie. Op zijn huidige locatie is Ooidonk ontstaan in de late 14de eeuw als 
middeleeuwse waterburcht. Aan het einde van de 16de eeuw onderging het kasteel een 



metamorfose en kreeg het in grote mate het renaissance-uiterlijk dat het vandaag nog heeft. 
Een laatste transformatie, op veel kleinschaliger niveau, vond plaats in de 19de eeuw. 
Doorheen de ingrijpende veranderingen, bleef Ooidonk een waterkasteel met middeleeuwse 
elementen en een belangrijke link met de Leie. Het kasteel grenst dan ook aan een interessant 
kastelenlandschap dat zich in het Leie-Schelde-interfluvium situeert. In de lezing zal de focus 
ook verbreden naar de inplanting van Ooidonk en andere waterkastelen in het landschap 
tussen Leie en Schelde, en de voorwaarden die daarbij aan de basis liggen. 

 

BOEK OVER DE VOSSELAARSE PLAATSNAMEN 

Er zijn nog enkele exemplaren te verkrijgen van het boek over de Vosselaarse plaatsnamen van 
Jan Luyssaert aan 17 euro. Af te halen in Erfgoedcentrum Het Land van Nevele, Hansbekedorp 
10a in Hansbeke op de eerste of derde zondag van de maand tussen 9u30 en 11u30. 

 
 

   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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