
  

NIEUWSBRIEF NR. 135 VAN 25 FEBRUARI 2023 

In deze nieuwsbrief: 

 Lezing Guido Tack '12.000 jaar Bos t'Ename' 

 Binnenkort nieuw boek: Meigemse toponiemen 

 Aandacht voor schrijfster Virginie Loveling 

   
 

Beste Land van Nevele vrienden en sympathisanten, 

Ons eerste tijdschrift van 2023 komt eraan, nog eventjes geduld. Jullie 

zijn met zo'n 700 die tot op heden een abonnement betaalden op 'Het 

Land van Nevele' ons tijdschrift voor erfgoed en geschiedenis.  

  

Uiteraard verwelkomen we ook graag nieuwe leden. Dit kan door 

storting van minstens 20 euro op rekening BE69 0013 9516 8578 van 

de Heemkundige Kring 'Het Land van Nevele vzw', Bekstraat 21, 9850 

Deinze (Landegem) met als melding: nieuw lid 2023. 

   
 

LEZING Guido Tack over '12.000 JAAR BOS T'ENAME' 

Bos t’Ename kan op vele vlakken model staan voor alle andere bossen 

in Vlaanderen, maar onderscheidt zich sterk door de veelheid van 

kennis die erover is vergaard. Duizenden jaren geschiedenis liggen 

hier op de bodem en werden bovengespit. Bijna veertig jaar intensief 

onderzoek bracht de biodiversiteit uit het verleden in kaart, maar 

daarnaast spitste het onderzoek zich ook toe op de inventarisatie van 

de actuele biodiversiteit.  

  



Tientallen specialisten uit binnen- en buitenland en vrijwilligers hebben zich daarbij ingezet om 

de 15 à 19.000 soorten in kaart te brengen. De spreker dompelt ons onder in de wereld van het 

bos.  

De lezing is een samenwerking tussen Natuurpunt Deinze, Dunsa en Het Land van Nevele. 

MUDEL (Museum Deinze en de Leiestreek) om 20 uur op donderdag 16 maart 2023.  
De toegang is gratis.  

   
 

Binnenkort nieuw boek: 

MEIGEMSE TOPONIEMEN TOT 1789 

Tussen 1995 en 2022 publiceerde Jan Luyssaert toponymische studies over Hansbeke, 

Merendree, Landegem, Nevele, Vosselare en Poesele. 

Het historische Land van Nevele omvat verder nog Sint-Martens-Leerne, Bachte-Maria-Leerne, 

Meigem, Vinkt en Zeveren. Het ligt voor de hand dat ook van deze dorpen een toponymische 

studie wordt gepubliceerd.  

Als eerste komt Meigem aan de beurt. Van Meigem zijn in het Rijksarchief Gent honderden 

bladzijden oude documenten vanaf ca. 1200 bewaard waaruit Jan Luyssaert 575 oude 

plaatsnamen heeft opgetekend.  

Door deze namen tegen hun historische achtergrond te verklaren, komt het middeleeuwse 

Meigem weer tot leven. 

Het boek bevat de nog nooit eerder uitgegeven gekleurde toponymische kaart van Meigem van 

1789. 

De oplage is beperkt en wie zeker wil zijn, betaalt best op voorhand 19 euro op 

rekeningnummer  BE69 0013 9516 8578 met als vermelding: ‘Boek Meigem’.  

Het boek wordt voorgesteld en kan worden afgehaald op zaterdag 17 juni 2023 
 

Om 14:30: wandeling doorheen de geschiedenis van Meigem. De gidsen zijn Luc Bauters 

(Meigemnaar en archeoloog), Luc Bauwens (getogen Meigemnaar, kent Meigem als zijn 

broekzak) en Jan Luyssaert (auteur van het boek). We starten aan de kerk.  

  

Om 16:00: presentatie en afhaling van het boek in zaal Reigersnest in Meigem. Aan de 

aanwezigen bieden we graag ons biertje ‘Virginie’ of iets anders aan.  
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AANDACHT VOOR SCHRIJFSTER VIRGINIE LOVELING 

Virginie Loveling overleed honderd jaar geleden op 1 

december 1923. De heemkundige kring laat dit niet zomaar 

voorbijgaan. Loveling-biograaf Ludo Stijnen heeft het over 

haar in ons tweede tijdschrift en wij presenteren binnenkort 

een nieuw blond en pittig biertje: ‘VIRGINIE’. 

   
 

Ons ‘Erfgoedcentrum Het Land van Nevele’ in Hansbeke (Hansbekedorp 10a) blijft zeker 

gesloten tot eind  maart 2023. Meer nieuws later.  

   
 

 
Vind ons op Facebook 

 
Bezoek onze website 

 
Ons tijdschrift 'Het Land van Nevele' 
wordt gedrukt op 780 exemplaren. 

Meer info over het abonnement op de 
website. 

 
 
 

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. 

   
 

Alle tijdschriften van Mensen van Toen en Het Land van Nevele tot en met het jaar 2015 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). 

   
 

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 Stefaan de Groote en we schrappen u uit onze verzendlijst. 
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