
 
NIEUWSBRIEF NR. 122 VAN 31 DECEMBER 2020 

 

Beste nieuwsbrieflezer, 

 

Vriendelijke groeten vanwege het bestuur van de heemkundige kring. 

 

 

Welkom aan vroegere en nieuwe leden 

Met bijna 450 zijn ze al, de leden die hun lidmaatschap vernieuwden met bijhorend 
abonnement op het tijdschrift voor erfgoed en geschiedenis 'Het Land van Nevele'. Er 
boden zich ook al een tiental nieuwe leden aan. Van harte welkom. 

Beloon misschien uzelf of iemand anders eens met dit nieuwjaarsgeschenkje via 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). 

We vertellen later meer over onze plannen voor 2021! 

 
  



Het Land van Nevele verleent zijn medewerking aan  

900 JAAR Poesele 

In de nieuwsbrief maar ook op de facebookpagina zal je regelmatig nieuws vinden over de 
activiteiten om en rond 900 jaar Poesele.  

Er is nu al een eerste editie van 't GAZETJE van POESELE verkrijgbaar tegen betaling van 5 euro 
op rekening BE97 8804 8671 7149 van Verenigingsleven Poesele. 

Het Poesele-biertje 'POKSELA' is eveneens beschikbaar en te krijgen aan 1,80 euro per flesje of 
40 euro per karton van 24 flesjes. Op zaterdag 9 januari is er een verkoop gepland in het POC, 
Paepestraat 7 te Poesele tussen 10 en 12 uur. (Poksela is de oudste benaming van Poesele uit 
1121). 

En er is ook een jubileum-Facebookpagina 900 jaar Poesele en een mailadres waarop je 
terecht kan als je meer info wil of een bestelling wil doorgeven: info@900jaarpoesele.be 

 

Fietsen in het Land van Nevele langs 

slagveld Eerste Wereldoorlog kan zeker nog tot 15 januari 

De tocht bedraagt ca. 20 km, langs zestien bordjes 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. 

 
De beloofde uitreiking van het boek 'Het leven van Rozeke van Dalen' van Cyriel Buysse aan 

de leden 2019 en 2020 van de heemkundige kring was gepland op 5 juli maar wordt 
uitgesteld tot mei 2021. Info daarover volgt nog.

 
 

  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. 

 
 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). 
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 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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