NIEUWSBRIEF NR. 122 VAN 31 DECEMBER 2020
Beste abonnee van onze Nieuwsbrief,
Ons eerste tijdschrift van 2021 gaat binnenkort in druk. Op dit moment heeft bijna 80% van
onze leden het lidgeld voor dit jaar hernieuwd. Bedankt daarvoor!
We doen hierbij een warme maar dringende oproep aan de laatste groep om per kerende hun
lidgeld en tegelijk abonnement te hernieuwen. Op die manier kan hun tijdschrift mee met het
grote pakket afgegeven worden in de post aan een gunstiger posttarief. Zo helpt u ons meteen
om te besparen op de verzendingskosten.
Hartelijke wintergroeten vanwege het bestuur

ERFGOEDCENTRUM HET LAND VAN NEVELE
Het 'Erfgoedcentrum Het Land van Nevele' in Hansbeke blijft door de
coronamaatregelen jammer genoeg gesloten tot eind maart 2021.

900 JAAR POESELE
De vzw Verenigingsleven Poesele heeft een uitgebreid programma uitgewerkt om de 900ste
verjaardag te vieren van de kleinste deelgemeente van Deinze.
Meer info hierover later via onze nieuwsbrief en onze website en FB-pagina en op de FB-pagina
900 jaar Poesele.
Ook onze heemkring is nauw betrokken bij enkele organisaties.

Zo organiseren wij o.l.v. Alex Dhondt op zondag 9 mei 2021 een buitenactiviteit in
de straten van Poesele. We gaan het oorlogsverhaal vertellen en de slachtoffers
herdenken die in de meidagen 1940 op Poesels grondgebied het leven lieten.
Samenkomst aan Poesele kerk om 14 uur. Zie ook deze link: Poesele tijdens de
meidagen 1940.
Begin dit jaar verscheen een editie van 't Gazetje van Poesele met een voorwoord van Monika
van Paemel en een inleiding van burgmeester Jan Vermeulen. Een krantje kost 5 euro
verzending inbegrepen te storten op BE97 8804 8671 7149 van Verenigingsleven Poesele.

En er is natuurlijk ook een Poesels biertje, de Poksela, een naam die verwijst naar de oudste
vermelding van Poesele in 1121. Voor meer info:info@900jaarpoesele.be.

De organisatoren van 900 jaar Poesele zijn op zoek naar foto's van Poesele van vroeger.
Met die afbeeldingen wil men verschillende thema's belichten in een of meerdere reportages.
De eerste zoektocht is deze van foto's van de Poeselse kermissen. Kan u helpen? Neem dan
contact op met bollaert.andre@telenet.be.

Stadsdichter brengt
postkaart uit over
deelgemeente Poesele
Tijdens de Poëzieweek (28 januari tot
3 februari) brengt stadsdichter
Steven Van de Putte zijn vijfde
STADSGEz/dICHT uit.
De postkaart met foto van Ive
Steyaert handelt ditmaal over de
deelgemeente Poesele.

Wachten op groen licht...
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, gepland op 5 juli 2020, is voorlopig
uitgesteld tot deze (na)zomer. Info daarover volgt nog.

ONS EERSTE TIJDSCHRIFT VAN 2021

Het eerste tijdschrift van onze 52ste jaargang is voorzien voor eind februari 2021 en telt 124
blz. streekgeschiedenis. We geven u alvast al de inhoud mee:
- Een autosnelweg in het Land van Nevele (Chris Fermon);
- Emmanuel Comparé: politiek zelfbewuste en rijke burger uit Nevele 1750-1836) (André
Stevens);
- Nieuws uit het Land van Nevele in advertenties van de 'Gazette van Gend' tussen 1826 en 1830
(Paul Huys);
- Activiteitenverslag 2020.

Publicatie over herfstoffensief Eerste Wereldoorlog
te verkrijgen in Erfgoedcentrum Het Land van Nevele
Dunsa, de Deinse Kring voor Geschiedenis, Kunst en Erfgoed, gaf onlangs in haar
jaarboekenreeks het themaboek 'De Hermanbeweging Roeselare-Tielt-Deinze het
herfstofffensief' uit.
Het is een interessant naslagwerk voor liefhebbers van militaire geschiedenis en de Eerste
Wereldoorlog. Deinzenaar Tony Vanhee beschrijft zowat uur per uur de soms moeizame strijd
die Franse troepen in oktober 1918 hebben geleverd om het Duitse leger terug te dringen, van
Roeselare tot aan de grens van Deinze.
Het boek telt maar liefst 609 pagina's plus een bijlage van 51 kaarten.
Tony Vanhee onderzocht voor zijn magnum opus jarenlang militaire archieven in binnen- en
buitenland.

Het boek is te krijgen in het erfgoedcentrum Het Land van Nevele (Hansbekedorp 10A) elke
dinsdagavond van 20 tot 22 uur en kost 20 euro (winkelprijs 25 euro). Raadpleeg hiervoor onze
website www.landvannevele.com.

Vind ons op Facebook: www.facebook.com/landvannevele
Bezoek onze website: www.landvannevele.com
Ons tijdschrift 'Het Land van Nevele' wordt gedrukt op 750 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 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.

