NIEUWSBRIEF NR. 127 VAN 28 SEPTEMBER 2021
Beste abonnee van onze Nieuwsbrief,
Ons 'Erfgoedcentrum Het Land van Nevele' in Hansbeke is terug open voor het publiek op
dinsdag van 20 tot 22u en op elke eerste zondagvoormiddag van 10 tot 12 uur.
Maar we hebben ook een verzoekje. We zijn één van de drie genomineerden voor de
erfgoedprijs van de stad Deinze. U - maar ook familie, vrienden en kennissen - kan een
grote steun zijn door voor ons te stemmen. Want ook het grote publiek doet mee. Veel
moeite is het niet, gewoon enkele klikjes. Hierbij de link naar het stemformulier:
https://www.deinze.be/eloket/formulier/56/stemformulier-cultuurprijzen-2021
Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, wordt het mogelijk om een grotere waaier aan
activiteiten te organiseren. Een eerste activiteit volgt al op 7 oktober in Vosselare.

BOEK OVER DE VOSSELAARSE PLAATSNAMEN
Voorstelling door Jan Luyssaert op donderdag 7 oktober 2021 om 20 uur in de
gemeentezaal van Vosselare.
Auteur Jan Luyssaert heeft in de voorbije jaren honderden
bladzijden documenten uit de periode 1300 tot 1650 gelezen en
de oude plaatsnamen van Vosselare opgetekend, geklasseerd en
geschiedkundig en taalkundig verklaard. In het boek staan
ongeveer 650 namen van stukken landbouwgrond, onbebouwd
land, velden, weiden, wegen, straten, beken, grachten en
waterlopen.
Het boek beslaat 192 bladzijden en bevat een kaart van 1644 in
kleurendruk waarop de meeste namen zijn gelokaliseerd. Het
kost 17 euro en is tijdens de voorstelling te koop.
Dit werk over de oude plaatsnamen van Vosselare is een
gezamenlijke publicatie van de Stichting Achiel De Vos en de
heemkundige kring Het Land van Nevele.
De toegang tot de voorstelling is gratis.

HOMMAGE AAN MARTIN CARRETTE
zaterdag 9 oktober om 20 u
Marin Carrette (1951-2016) debuteerde als dichter in 2006 met de bundel 'Boswording'. In
oktober 2008 verscheen de bundel 'Echo's van Raveel e.a.' en in 2011 de bundel 'De
Kleinmansuite'. In 2010 werd Martin aangesteld als eerste stadsdichter van Deinze. De
gedichten die hij tijdens en naar aanleiding van het stadsdichterschap 2010-2013 schreef,
werden samengebracht in de overzichtsbundel 'Alles viel samen'. In 2016 verscheen
postuum de dubbelbundel 'Dubbel spel', een ode aan Don Quichot, de literaire held bij
uitstek van de auteur. Meer dan twintig sprekers brengen tijdens deze voorstelling
gedichten uit het ontzagwekkend oeuvre van de eerste stadsdichter. Tijdens deze
hommage wordt symbolische een poëtische ring rond Deinze gelegd, met een stadsgedicht
over elk dorp van de fusiestad. 'Stadsgez/dichten. Een hommage aan Martin' vindt plaats
op zaterdagavond 9 oktober 2021 om 20u in Leietheater. De inkom is gratis, maar
reserveren is verplicht. Je kan je gratis tickets boeken op de website van Leietheater
(www.leietheater.be) Meer info: STADSGE z/d ICHTEN. Een hommage aan Martin. Leietheater.

BOEK OVER DE POESELSE PLAATSNAMEN
Jan Luyssaert en André Bollaert hebben in de voorbije jaren honderden bladzijden
documenten uit de periode 1300 tot 1650 gelezen en de oude plaatsnamen van Poesele
opgetekend. Ze werden door Jan Luyssaert geklasseerd en geschiedkundig en taalkundig
verklaard. In het boek staan enkele honderden namen van stukken landbouwgrond,
onbebouwd land, velden, weiden, wegen, straten, beken, grachten en waterlopen die
eeuwenlang werden gebruikt.
In het boek zit een kaart uit 1637 in kleurendruk, waarop de meeste plaatsnamen zijn
gelokaliseerd.

Er zijn niet alleen de oude plaatsnamen. André Bollaert dook eveneens in de geschiedenis
van de oudste Poeselse hoeven.
Het boek verschijnt in december 2021. De eersten die het boek over Poesele kopen krijgen
eveneens de gelijkaardige publicatie over Landegem (tot zolang de voorraad) strekt.
We bieden onze leden hierbij een voorintekenprijs aan van 12 euro.
Er kan worden ingetekend tot 25 november 2021. Dit bedrag kan worden overgeschreven
op de rekening BE28 2907 4314 6020 van Het Land van Nevele, met vermelding 'Top.
Poesele'.

LEZING JAN LUYSSAERT OVER MIGRATIE
De heemkundige kring werkt mee aan de tentoonstelling 'Human migration' met o.a. een
reportage over 'fragmenten uit de migratiegeschiedenis van Deinze, het Land van Nevele'
samengesteld door André Bollaert.
Erevoorzitter Jan Luyssaert neemt een lezing voor zijn rekening die gaat over de vrij
massale inwijking uit Frans-Vlaanderen (einde 16de eeuw) en de emigratie uit onze streek.
Dit op vrijdag 29 oktober om 20 uur in de polyvalente zaal van het A.Z. Sint-Vincentius in
Deinze (toegang via de SPOEDafdeling).
De leden van de heemkundige kring kunnen deze lezing gratis bijwonen.

GRATIS ROMAN CYRIEL BUYSSE KOMT ERAAN
Net voor de pandemie toesloeg, beloofden we onze leden een gratis boek van Cyriel
Buysse: 'Het leven van Rozeke van Dalen'.
We zijn dat niet vergeten. Maar de uitgave door het Cyriel Buysse genootschap heeft door
de epidemie vertraging opgelopen. Er komt nu wel schot in de zaak. In ieder geval hopen
we u op het einde van dit jaar te kunnen meedelen waar en wanneer het boek kan worden
afgehaald.

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.

