
 
NIEUWSBRIEF NR. 119 VAN 10 JULI 2020 

 
 

Beste nieuwsbrieflezer van Het Land van Nevele, 

 
Coronatijden maken ons het dagelijks leven minder aangenaam. 
Gelukkig is er nog ons tijdschrift, onze nieuwsbrief, onze website en 
onze FB-pagina om het contact met onze leden te behouden.  
Ons Erfgoedcentrum dat sinds het begin van de crisis gesloten werd 
gaat tijdens de vakantieperiode uitzonderlijk open op zondag 2 
augustus van 10 tot 12 u en op dinsdag 4 augustus van 20 tot 22u, 
enkel op afspraak via contact met onze bibliothecaris Jan 
Luyssaert op het mailadres: jan.luyssaert@gmail.com. 
De geldende coronaregels dienen gevolgd en het dragen van een 
mondmasker is VERPLICHT. 

 
Gelukkig kunnen sommige activiteiten toch nog plaatsvinden, zij het in een andere vorm of 
aangepast aan de omstandigheden. Lees hieronder in deze Nieuwsbrief het al bij al ruime 
aanbod. En, je kan ook eens gaan kijken bij onze buren in Sint-Martens-Latem ... 

 
Warme groeten vanwege het bestuur 

 

KIJKEN BIJ DE BUREN 
 
Het gemeentelijk museum Gevaert-Minne te Sint Martens Latem produceerde een hele reeks 
kleine filmpjes over de werken van de Latemse kunstenaars die daar getoond worden, dit om 
zo het museum in de kijker te houden. 

 
Vrijwilligers stellen gedurende een achttal minuten een kunstenaar voor. 
Ons lid dr. Karel Meganck heeft Albijn Van den Abeele besproken, de grootvader van Raf, en de 
'stamvader van de Latemse schilderskolonie'. Dit is zopas toegevoegd aan de Facebook-pagina 
van het museum. 

 
Wie niet over Facebook beschikt, kan toch de beelden vinden via GOOGLE door het intikken 
van 'Erfgoed Deurle op facebook'. Elke 'klik' is een blijk van interesse, en steunt en beschermt 
het museum. 

 

MEIGEM DOOR DE TIJDEN HEEN 
 
De site 'Meigem door de tijden heen' volgt de tekst van een voordracht uit 1971 
geïllustreerd door Armand Bauwens met dia’s van Daniël Hautekeete. Achtereenvolgens 
worden volgende onderwerpen behandeld: de eerste bewoners, de heerlijkheden, de 
priesterage, de waterlopen, molens en bakhuizen, de kerk, de herbergen en de familie 
Lemmens. 
Klik op: Meigem door de tijden heen 

 

mailto:jan.luyssaert@gmail.com
https://www.facebook.com/328714757262225/posts/1924127394387612/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/328714757262225/posts/1924127394387612/?vh=e&d=n
http://meigem.wordpress.com/


Poesele tijdens de meidagen 1940 - een audiovisuele 
evocatie 

 
De reportage kan op computer of smartphone worden bekeken via deze link: 

 
Poesele tijdens de meidagen 1940 

 
Het verhaal wordt goed gesmaakt, want de reportage werd ondertussen 850 keer bekeken. 

 
Nog tot zeker 30 september 2020 

FIETSEN DEZE ZOMER IN HET LAND VAN NEVELE  
LANGS SLAGVELD EERSTE WERELDOORLOG 

 
De tocht bedraagt ca. 20 km, langs zestien bordje met info en telkens een qr-code met extra 
gegevens. Het startpunt is aan de kerk in Merendree, waar een eerste bord met algemene info 
is aangebracht. Maar het is perfect mogelijk om op gelijk welk punt de fietstocht te beginnen. 
De route is beschikbaar in google maps, als gpx en pdf en kan dan gedownload worden op 
Traject zomerfietstocht langs slagveld WO I 

 

Het Land van Nevele bestaat 50 jaar 
 
Ter gelegenheid van de feestvergadering op 23 februari jl. naar aanleiding van het 50-jarig 
bestaan van de heemkundig kring, hebben onder meer André Bollaert en Luc Bauwens een 
opvallend overzicht van de hoogtepunten uit de werking samengesteld en gepresenteerd. 
Je kan de video hier bekijken. 
 

 
 
 

 
 

Open Monumentendag gaat dit jaar door in MERENDREE in een corona-aangepaste 
versie. 

Noteer alvast al de tweede zondag van september in uw agenda. 
Meer praktische info volgt in onze volgende Nieuwsbrief.

 

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

  Bezoek onze website: www.landvannevele.com 

https://www.youtube.com/watch?v=uoyAGkDoeYg&feature=youtu.be
https://landvannevele.com/nl/traject-zomerfietstocht-langs-slagveld-wo-i
http://www.youtube.com/watch?v=Uvmxb-BaKbk&feature=youtu.be
http://www.facebook.com/landvannevele
http://www.landvannevele.com/


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

 

http://www.landvannevele.com/
mailto:stefaandegroote@outlook.com
mailto:stefaandegroote@outlook.com

