NIEUWSBRIEF NR. 112 VAN 6 SEPTEMBER 2019

Beste abonnee van onze Nieuwsbrief,
Hierbij het volledig programma van OMD Deinze-Nevele en nog andere interessante
erfgoeduitnodigingen.
Het bestuur

Open Monumentendag DEINZE Het Land van Nevele

Boek ‘Het leven van
Rozeke van Dalen’

Sedert 2016 wordt onder het impuls van het Cyriel Buysse Genootschap in de Cyriel
Buyssebibliotheek elk jaar een werk van de Nevelse auteur opnieuw uitgegeven en op
de markt gebracht. Zo werden reeds volgende uitgaven bezorgd door Els Van Damme
en Yves T’Sjoen: Tragedie en andere verhalen, Mea Culpa, Lente en Uit de Bron.
In 2020 zal in dezelfde reeks Het leven van Rozeke van Dalen worden uitgegeven.
2020 is ook het jaar waarin Het Land van Nevele 50 jaar bestaat en als
verjaardagsgeschenk voor de leden van onze vereniging heeft het bestuur van het
Genootschap besloten aan elk lid van de heemkundige kring een exemplaar van Het
leven van Rozeke van Dalen te schenken. Deze roman van Cyriel Buysse, die dateert uit
1905, beschrijft het tragische leven van een jonge vrouw in de harde
boerengemeenschap van ruim honderd jaar geleden. Het is Buysse op zijn best, die de
sociale tegenstellingen tussen landarbeiders, boeren en adel haarfijn blootlegt. Maar
Buysse kan vooral goed vertellen; het boerenleven is kleurig en kundig uitgebeeld en de
natuurbeschrijvingen uit de Leiestreek zijn prachtig. De dialogen zijn in Vlaams dialect.
Dit aanbod geldt enkel voor wie lid is in 2019 en in 2020. Via ons tijdschrift,
onze website en onze nieuwsbrief zal worden meegedeeld waar en vanaf
wanneer het boek zal kunnen worden afgehaald.

AGENDA

6 september tot 6 oktober: Onze rondreizende tentoonstelling 'Mijnheer Cyriel. Leven en
werk van Cyriel Buysse' zal te bezichtigen zijn in de foyer van het nieuwe CC
Leietheater te Deinze.
Zaterdag 14 september: We staan terug met een stand op de Boekenmarkt in Bachte.
Deze gaat door in de Bachtekerkstraat van 9 tot 17 u.

Zondag 15 september: Wilgenwandeling te Merendree-Durmen, afspraak 14u, kruispunt
Veldestraat – Leikanttragel. Een organisatie van De Ratel.
Zaterdag 19 oktober: Munnange-wandeling en kaasavond in Merendree. Meer info in
onze volgende nieuwsbrief.
Vrijdag 25 oktober om 20u. – MUDEL – 'Een wonderbaarlijke tuin: een kijk op de flora
van het Lam Gods' – Paul Van den Brempt, een enthousiaste bioloog en
erfgoedspecialist die het Lam Gods ontleedde op zijn 'eigen wijze'. Het wordt een
samenwerking Mudel – Dunsa – Natuurpunt – Erfgoed Deurle en Het Land van Nevele.
Zondag 8 december om 10u30, lezing in de gemeentezaal van Vosselare 'De vroege
middeleeuwen in groot Nevele: een archeologische blik op de vroegste dorpskernen uit
de 6de tot de 9de eeuw' door Adelheid de Logi en Johan Hoorne. Lezing in de reeks
‘Geschiedenis in het Meetjesland’.

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

Bezoek onze website: www.landvannevele.com

Ons tijdschrift 'Het Land van Nevele' wordt gedrukt op 700 exemplaren.

We hebben op vandaag meer dan 630 betalende leden en 20
ruilabonnementen!
Wij zouden graag ons ledenaantal van vorig jaar (636 leden)
overschrijden!

Word jij nr. 637???
Stort dan minstens 20 € op rekening nr. BE69 0013 9516 8578 van de
Heemkundige Kring "Het Land van Nevele" vzw
Het 637ste lid van dit jaar krijgt zijn abonnement
2020 gratis!

Alle tijdschriften van Mensen van Toen en Het Land van Nevele tot
en met het jaar 2000 zijn te lezen op onze website
www.landvannevele.com. Op de linker kolom van de hoofdpagina klik
je op Tijdschrift, vervolgens kies je het jaartal en met een dubbelklik op het gewenste
tijdschrift en na enkele ogenblikken geduld kan je het volledig tijdschrift lezen of
raadplegen.

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 bollaert.andre@telenet.be 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 bollaert.andre@telenet.be en we verwijderen u uit onze
verzendlijst.

