Nieuwsbrief nr. 116 van 12 december 2019

Beste abonnee van onze Nieuwsbrief,
Onze leden ontvingen het laatste nummer van de 50ste jaargang van ons tijdschrift.
2019 werd afgesloten met 652 leden, een nieuw record voor onze vereniging.
Dank zij jullie allemaal zijn we een van de grootste onafhankelijke erfgoedverenigingen in Vlaanderen en kunnen
we de abonnementsprijs op ons tijdschrift voor het volgende jaar op minimum 20 euro behouden.
Mocht je het nog niet gedaan hebben, betaal dan per kerende je abonnementsgeld 2020. Wie zijn lidgeld hernieuwt
na 1 februari 2020 zal minimum 25 euro betalen door de hoge portkosten die het nasturen van tijdschriften met
zich meebrengt.
Het eerste tijdschrift van 2020 is voorzien voor eind januari.
Warme eindejaarsgroeten vanwege het bestuur

Erfgoedcentrum Het Land van Nevele in Hansbeke is gesloten vanaf 18 december en opent
opnieuw zijn deuren op zondag 5 januari om 10 uur.
Dinsdag 17 december zijn we uitzonderlijk een half uur later open (20u30 tot 22u).

Het Land van Nevele bestaat 50 jaar
en dat willen we vieren op zondag 23 februari 2020!!!
Wij nodigen u hierbij uit om samen met ons het 50-jarig bestaan van onze kring te
vieren in Zaal Novy in Nevele (achter de kerk).
Het programma start om 10u30 met een bezoek aan de restanten van de eeuwenoude
donjon, de eerste stenen burcht van de heren van Nevele.
Omstreeks 12 uur houden we onze algemene ledenvergadering met de aanstelling van de
nieuwe voorzitter, de uitreiking van de Nevelse huwier en de beeldmontage '50 jaar Het
Land van Nevele'. Daarna bieden we aan de aanwezigen een receptie aan.
Om 13 uur is er onze FEESTMAALTIJD, 'Nevelse hutsepot' met een 'Cyriel
Buyssebiertje' en daarna (tot 16 uur) gezellig samenzijn met een koffie en een
koekje om alles te laten bezinken... en dit voor slechts 25 euro.
Wie graag wil meevieren laat dit weten aan onze penningmeester André Stevens, arastevens@skynet.be – tel. 09
371 72 97 tegen ten laatste 31 januari 2020 en door betaling van het verschuldigde bedrag op rekening BE28
2907 4314 6020 van onze kring met als mededeling: 50 jaar LVN.

VAN HARTE WELKOM!!

TENTOONSTELLING
Onze tentoonstelling HET SCHIPDONKKANAAL TUSSEN DEINZE EN MERENDREE zal tijdelijk verdwijnen uit de
expositiepoort van het Gentiel De Smethuis in de Tolpoortstraat 79. De Kerstman zal er tijdelijk zijn
opwachting maken. Na Kerstmis zal ze opnieuw te bezichtigen zijn.

90 jaar geleden lag het Schipdonkkanaal in Deinze toegevroren (fotoverzameling mudel).

AANBEVOLEN

Dinsdag 17 december om 20 u: De lotelingen – voordracht door Claude Ghekiere in de kelderverdieping van de
Bibliotheek Deinze, ingang langs de Markt.
Met de Franse overheersing in 1795 kwam verandering in de wetten en de gewoontes. Het werd een cruciale periode
uit onze geschiedenis, dat het uitzicht van onze samenleving zou definiëren met onder andere de militaire
dienstplicht.
In onze contreien werd het 'loten' ingevoerd in 1798 en vervangen in 1909 door het stelsel van de algemene
dienstplicht.
De loting was een openbare gebeurtenis: de lotelingen moesten uit de legertrommel hun nummer trekken. Trok
men een laag nummer (de grens werd bij wet vastgelegd voor elk district) dan moest men vanaf oktober zijn
dienstplicht gaan vervullen. Zij die een hoog nummer trokken hadden meer geluk want zij waren vrijgesteld.
Ontkomen op een of andere manier aan de dienstplicht was uiteraard ook een verschijnsel.
Afsluiten doen we met een voorbeeld van een notariële akte. Als voorbeeld zal een notarieel contract (een akte
daterend van op het einde van Napoleons bewind) van een vervangende legerdienst worden besproken, opgesteld
in het oud-Nederlands en die zal omgezet worden naar onze hedendaagse taal. (Iedere aanwezige ontvangt een
copy van het notariële contract).

KERSTAGENDA
Vrijdag 20 december 2019 om 20 u: Kerst in de St.-Radegundiskerk in Merendree met poëzie van Johan
Cornelis, Mieke Geldhof en Hugo Verhaege. De familie Wauters uit Merendree zorgt samen met Sodher Leta
Manesa en Hilde Eeman voor de muzikale omlijsting (viool, cello, piano en zang) met werken van Franz Schubert.
Inkom: 12 euro - 10 euro met DF Cultuurkaart.
Organisatie: DF Landegem.
Zondag 22 december om 16 u: Kerstconcert in de Sint-Mauritius & Gezellenkerk van Nevele t.v.v. Samana
Nevele-Poesele met gospelzangeres Jenny Brown.
Toegangsprijs: 12 euro.

NIEUWE PUBLICATIES
Albert Speekaert: VERZAMELD DICHTWERK

Pater Albert Speekaert (C.ss.R) (Vosselare 1915-Essen1982)
studeerde Germaanse filologie aan de K.U.L. Hij was leraar
Nederlands, Engels en Duits aan het College der paters
Redemptoristen te Essen. Gedurende meerdere jaren had hij de
leiding van het H. Bloedspel te Brugge. Naast zijn poëtisch oeuvre,
waartoe deze publicatie zich beperkt, was hij tevens auteur en
regisseur van verschillende toneelstukken. Zijn werk werd bekroond
met diverse prijzen, waaronder de Letterkundige Arbeidersprijs voor
zijn proza 'Het Harde Brood' en de Visser-Neerlandia prijs voor zijn
TV-spel 'De Verworpen hamer'.
19,95 euro – 292 blz. – Bestellen via:
http://www.gozalovbooks.nl/shop/nederlandse-uitgaven/51verzameld-dichtwerk-9789079889518.html

VIERJARIGE MARIE UIT LANDEGEM WERKVROUW IN 1880
Een passage uit een artikel van André Stevens uit
het tijdschrift van Het Land van Nevele inspireerden
de drie auteurs (Stefaan De Groote, Denis Pieters,
Manuel Van den Abeele) tot een artikel over
armoede in Vlaanderen en vooral in Het Land van
Nevele in de 19de eeuw.

Tijdens de boekvoorstelling brachten Roger Minnens en
Veerle Schoors van de toneelvereniging Vooruit
de historische figuren Alfred Liebaert (Deinze) en Alice
Buysse (Nevele) tot leven. Foto John De Vlieger.

Het is een van de vele merkwaardige verhalen uit ‘112 histories uit Deinze en ’t Land van Nevele’ dat onlangs
werd voorgesteld in het stadhuis van Deinze en ondertussen te koop wordt aangeboden in de boekhandels Letters
& Co en De Standaard. Daarnaast is het boek te krijgen in de krantenwinkels In de Inktpot (Astene), de Rotonde
(Nevele) en ’t Pestelijntje (Hansbeke). De drie auteurs krijgen ook hulp van twee erfgoedverenigingen; het boek
ligt te koop in de Erfgoedcel Leie Schelde in de Tolpoortstraat 79 en het Erfgoedcentrum Het Land van Nevele in
Hansbeke (enkel op dinsdagavond en de eerste zondagvoormiddag van de maand). Tenslotte schiet ook de
ambachtelijke bakkerij In de Roskam op de Deinse Markt ter hulp voor de verspreiding van het boek.

Paul Callens: DE GRAVEN VAN DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS VINDERHOUTE
116 blz. - prijs 11,00 euro te verhogen met 5,00 euro portkosten.
Te verkrijgen door storting op rekening BE 75 9731 3326 0351 van FV regio Tielt vzw, p/a Luxemburglaan 21,
8700 Tielt of gratis af te halen elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 9 en 12 uur in het
Documentatiecentrum van FV regio Tielt, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt.

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).

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.

