
  

NIEUWSBRIEF NR. 133 VAN 26 NOVEMBER 2022 

   
 

Dit jaar noteerden we met 728 leden/abonnees opnieuw een record.  We doen hen 

dan ook graag een warme oproep om voor 2023 het abonnement op ons tijdschrift 

‘Het Land van Nevele’ te vernieuwen. Zij vonden een brief met hun lidnummer in 

het laatste tijdschrift. Bijna 450 mensen gingen hier al op in.  

  

Uiteraard verwelkomen we ook graag nieuwe leden. Dit kan door storting van 

minstens 20 € op rekening BE69 0013 9516 8578 van de Heemkundige Kring 'Het 

Land van Nevele vzw', Bekstraat 21, 9850 Deinze (Landegem) met als melding: 

nieuw lid 2023. 

   
 

VERLICHTE AVONDWANDELING IN LANDEGEM 

Ons werkjaar loopt stilaan ten einde, maar we werken als heemkundige kring op 18 

december 2022 nog graag eens mee met het Davidsfonds Landegem, dat met twee 

jaar corona-uitstel dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. 

  

We hernemen daarbij een oude traditie. Het Land van Nevele organiseerde in de 

jaren 70 en 80 van vorige eeuw al 'stalkaarsenwandelingen'. Het was destijds een 

idee van ons vroeger bestuurslid Guido Schaeck. Een stalkaars is een uitgeholde 

raap of biet, waarin een brandend kaarsje wordt geplaatst. Hieronder een foto uit 

1978 van de bonte groep, genomen door René Van de Walle. 

  



De verlichte kerstwandeling grijpt plaats op zondag 18 december om 16.00 uur 

met onze ondervoorzitter Hugo Schaeck als gids. Hij is de zoon van Guido.  

  

Hij vraagt om hesjes en zaklampen mee te brengen. Hugo zorgt zelf voor bieten om 

stalkaarsen te maken. Die kunnen bij hem worden besteld via:  

schaeckh55@gmail.com 

  

Nadien wordt er gezellig getafeld met kerstpoëzie in het Ontmoetingscentrum ‘Ter 

Kale’ in de Brouwerijstraat 4, waar de wandeling ook zal starten. Op het menu: 

koffie, chocomelk, krentenbrood en andere versnaperingen 

  

De deelname is gratis en iedereen is van harte welkom ! 

   
 

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

gesloten. We hopen u in de loop van volgend jaar te kunnen ontvangen op onze 

nieuwe locatie in de voormalige kerk van Poesele. 

   

 
 

   
Vind ons op Facebook Bezoek onze website Ons tijdschrift 'Het Land van 

Nevele' wordt gedrukt op 780 
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). 
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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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