
  

NIEUWSBRIEF NR. 131 VAN 15 OKTOBER 2022 

In deze nieuwsbrief: 

 Plant eens een Trezeke Meyers 

 Ons laatste tijdschrift van dit jaar 

 Agenda 

   
 

Ons ‘Erfgoedcentrum Het Land van Nevele’ in Hansbeke (Hansbekedorp 10a) is gesloten 

vanaf november tot zeker eind januari 2023.  We hopen u in de eerste maanden van 

volgend jaar te kunnen ontvangen op onze nieuwe locatie in de voormalige kerk van 

Poesele. 

   
 

PLANT EENS EEN TREZEKE MEYERS 

  

Het plantseizoen zit eraan te komen. Het Land van Nevele wil de Deinzenaren ietsje bewuster 

maken van ons houtig erfgoed en geeft als tip om een Trezeke Meyers appelboom aan te 

planten. Het is een Landegemse appelsoort die voor het eerst gewonnen werd omstreeks 1830 

en genoemd werd naar de echtgenote van de hovenier van het kasteel van Landegem. Trezeke 

werd zo de bekendste vrouw van Landegem en bij uitbreiding ook van Deinze. Begin dit jaar werd 

in Landegem een straat naar haar genoemd: het Trezeke Meyershof. 

   
 



ONS LAATSTE TIJDSCHRIFT VAN 2022 KOMT ER AAN 

  

Stefaan De Groote verzamelde de gegevens over de grote epidemieën in onze geschiedenis en 

projecteerde dit op het Land van Nevele. Ronny Debbaut en André Bollaert doken de oude 

archieven in en onderzochten de oversterfte tijdens de rampjaren 1645 en 1694. Luc Bauwens 

vertelt het verhaal van zes Hansbeekse jongeren tijdens de meidagen 1940 en Paul Huys laat 

ons kennis maken met zijn opzoekingswerk in de Gazette van Gent. Verder in dit tijdschrift nog 

bijdragen van Stefaan De Groote over de Vinktse auteur August De Schepper en de relatie 

tussen de familie Buysse en de Gentse schilder Albert Baertsoen. André Bollaert sluit het lijvig 

tijdschrift af met een korte bijdrage over Trezeke Meyers. 

   
 

AGENDA 

8 november 2022: De regenboog van de Vlaamse dialecten 

Ereprofessor Magda Devos van de UGent begeleidt ons in de toch wel wonderlijke geschiedenis 

en wereld van de dialecten. Om 19:30 in het mudel (Museum van Deinze en de Leiestreek, 

Lucien Matthyslaan 3/5, Deinze); de toegang is gratis.   

  

13 november 2022: Het verhaal van de Barge, een luxueuze trekschuit 

Kunstwetenschapster Sofie Huysman heeft zich verdiept in deze aparte geschiedenis en deelt 

graag haar kennis met ons. Om 10 uur in Cultuurhuis Arscène, Reibroekstraat 37a, Hansbeke; 

de toegang is gratis.  



 

 
Vind ons op Facebook 

 
Bezoek onze website 

 

Ons tijdschrift 'Het Land van Nevele' 

wordt nu gedrukt op minstens 760 

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 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). 

   
 

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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