Nieuwsbrief nr. 114 van 6 oktober 2019
Beste nieuwsbriefabonnee van Het Land van Nevele,
Onze nieuwe website is er! Sinds 1 oktober is hij on-line. Je kan er al onze tijdschriften lezen van 1970 tot 2010
en je vindt er de volledige inhoud van ons erfgoedcentrum naast fotoreportages, tentoonstellingen, indices op
staten van goed, video's enz. Ook onze nieuwsbrief kreeg een facelift. Waarop wacht je nog om ons een bezoekje
te brengen?
Het bestuur

Voor zij die nog niet hebben ingeschreven …...

UITNODIGING
WANDELEN, KAAS en WIJN
Wandelen en eten, wonen, werken, onderwijs, gezondheid, het heeft niet voor iedereen de betekenis die wij
kennen. En al helemaal niet in Oeganda, waar de meerderheid van de bevolking niet kan genieten van de rijkdom
en de ongelooflijke schoonheid van het land.
Munnange wil mensen helpen zodat zij, bevrijd van allerlei
beslommeringen, kunnen werken aan hun toekomst.
Dit kost uiteraard geld en daarom organiseren we op 19 oktober, in
samenwerking met de Heemkundige Kring Het Land van Nevele,
onze derde wandel-, kaas- en wijndag ten voordele van het Munnange
Counseling Centre.
De wandeling start om 14u30 aan de parochiezaal van Merendree,
Hammeken 7.
Vanaf 13u30 kan je daar terecht voor koffie of thee met een lekker
stuk taart.
De kaas- en wijnavond begint op 18u00.

Inschrijven vóór 7 oktober via onze website: www.munnange.com.
Betaling op rekening Munnange BE91 3630 9240 5876
- Wandeling: € 5,00, kinderen mogen gratis mee.
- Kaasschotel: € 20,00.
- Croque-monsieur (voor de kinderen): € 8,00.

AGENDA
Zondag 13 oktober

Zaterdag 12, zondag 13 en maandag 14 oktober Hansbeke kermis
N.a.v. het 25-jarige bestaan van de Hansbeekse dorpskrant Vlakaf schreef redactielid Frank Langeraert een boek
over de Hansbeekse straatnamen en voetwegels. Eén van de aanleidingen was de wijziging van vier straatnamen
door de fusie van de gemeente Nevele met de stad Deinze.

In het eerste deel van het boek gaat het over de betekenis van de naam
en het veranderend uitzicht van de straat. Bij elke straat staat een foto
van de bewoners bij hun straatnaambord. In het tweede deel wordt de
invloed beschreven, gedurende de laatste paar honderd jaar, van
verkeersassen als de Brugse Vaart, de spoorweg en de autostrade E40 op
het stratenplan van Hansbeke. Het laatste decennium een zeer actueel
thema in Hansbeke!
Het boek (128 blz.) wordt te koop aangeboden in Erfgoedcentrum Het
Land van Nevele, Hansbekedorp 10a tijdens het kermisweekend.

Vrijdag 25 oktober om 20 u. MUDEL

‘DE WONDERBAARLIJKE TUIN: EEN KIJK OP DE FLORA VAN HET LAM GODS’
Lezing door Paul Van den Bremt.
Een initiatief van Natuurpunt Tussen Leie en Schelde, in samenwerking met Dunsa, Het Land van Nevele, Erfgoed
Deurle en het mudel.
Toegang: € 5,00.
In de tijd van de gebroeders Van Eyck was er van enige wetenschappelijke plantenkennis nog geen sprake.
Planten schilderen naar de natuur was dus niet evident. En toch zijn heel wat planten en bloemen op het Lam
Gods verrassend opvallend secuur weergegeven. Waar haalden de gebroeders Van Eyck hun botanische kennis en
waarom beeldden ze bepaalde planten af? Wat was de betekenis van planten in de late middeleeuwen ten tijde
van de gebroeders Van Eyck? Op al deze vragen wordt in deze lezing uitvoerig ingegaan, maar let wel: het
paradijs is op het Lam Gods nooit ver weg!

ONS OUDSTE ERFGOED IN BEELD GEBRACHT!

Zondag 8 december om 10u30, lezing in de gemeentezaal van Vosselare 'De vroege middeleeuwen in groot
Nevele: een archeologische blik op de vroegste dorpskernen uit de 6de tot de 9de eeuw' door Adelheid de Logi en
Johan Hoorne. Lezing in de reeks ‘Geschiedenis in het Meetjesland’.

Boek ‘Het leven van
Rozeke van Dalen’
Sedert 2016 wordt onder het impuls van het Cyriel Buysse
Genootschap in de Cyriel Buyssebibliotheek elk jaar een werk
van de Nevelse auteur opnieuw uitgegeven en op de markt
gebracht. Zo werden reeds volgende uitgaven bezorgd door Els
Van Damme en Yves T’Sjoen: Tragedie en andere verhalen, Mea
Culpa, Lente en Uit de Bron.
In 2020 zal in dezelfde reeks Het leven van Rozeke van Dalen
worden uitgegeven.
2020 is ook het jaar waarin Het Land van Nevele 50 jaar bestaat
en als verjaardagsgeschenk voor de leden van onze vereniging
heeft het bestuur van het Genootschap besloten aan elk lid van
de heemkundige kring een exemplaar van Het leven van Rozeke
van Dalen te schenken. Deze roman van Cyriel Buysse, die
dateert uit 1905, beschrijft het tragische leven van een jonge
vrouw in de harde boerengemeenschap van ruim honderd jaar
geleden. Het is Buysse op zijn best, die de sociale
tegenstellingen tussen landarbeiders, boeren en adel haarfijn
blootlegt. Maar Buysse kan vooral goed vertellen; het
boerenleven is kleurig en kundig uitgebeeld en de
natuurbeschrijvingen uit de Leiestreek zijn prachtig. De
dialogen zijn in Vlaams dialect.
Dit aanbod geldt enkel voor wie lid is in 2019 en in 2020. Via ons tijdschrift, onze website en
onze nieuwsbrief zal worden meegedeeld waar en vanaf wanneer het boek zal kunnen worden afgehaald.
Nog geen lid? Stort dan minstens 20 € op rekening nr. BE69 0013 9516 8578 van de Heemkundige Kring "Het
Land van Nevele" vzw

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.

We hebben op vandaag 644 betalende leden en 20 ruilabonnementen!
Word jij nieuw lid?
Stort dan minstens 20 € op rekening nr. BE69 0013 9516 8578 van de Heemkundige Kring
"Het Land van Nevele" vzw

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
bollaert.andre@telenet.be 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 bollaert.andre@telenet.be en we verwijderen u uit onze verzendlijst.

