NIEUWSBRIEF NR. 129 VAN 9 MEI 2022
Beste ontvanger van onze Nieuwsbrief,
Wij zouden u graag willen informeren over een gevarieerde waaier aan activiteiten die we
als heemkundige kring de eerstvolgende maanden (mee)organiseren.
Het bestuur

WANDELING EN AFHALEN BOEK OVER
OUDE PLAATSNAMEN IN POESELE
Poesele werd vorig jaar al verwend met een feestjaar en een themanummer in onze
tijdschriftenreeks. Maar er komt nog een vervolg. André Bollaert en Jan Luyssaert stelden
een boek samen over oude plaatsnamen en de oudste hoeven in Poesele. Dit project werd
begeleid door prof. Magda Devos.

Op zondag 15 mei gidsen beide auteurs u door het dorp. Ze vertellen over de oudste nederzettingen
en verklaren onderweg de naam van talrijke toponiemen die in de oude landboeken en oorkonden
werden terug gevonden.
Wandeling: samenkomst aan Poesele kerk op zondag 15 mei om 14 uur.
Ahaling boek: Na de wandeling (omstreeks 16 uur) in de kerk.
Het boek wordt te koop aangeboden aan zeventien euro.
Wel graag registratie voor de wandeling via: bollaet.andre@telenet.be.

OVER BRONSTIJDBOEREN, EEN ROMEINS LANDSCHAP EN
VROEGMIDDELEEUWSE BEGRAVINGEN
IN BACHTE-MARIA-LEERNE
Toen Johan Hoorne van het archeologisch bedrijf De Logi & Hoorne de idee lanceerde om
Bachte-Maria-Leerne op te nemen in de Vlaamse Archeologiedagen, waren we direct
verkocht en verlenen we graag samen met anderen onze medewerking.
Er zijn de jongste jaren inderdaad opvallend veel vondsten gedaan.
Men is welkom op de volgende activiteiten:
 Voordracht: 'Op stap door de tijd in Bachte-Maria-Leerne', op donderdag 19 mei
om 20 uur in zaal Den Engel, Leernsesteenweg 250;
 Wandeling: Johan Hoorne zal een groep geïnteresseerden langs de plaatsen loodsen
waar de recente vondsten werden gedaan. Afspraak op zaterdag 21 mei om 14 uur
aan de kerk in de Ooidonkdreef. Inschrijven via
www.cultuurregioleieschelde.be/archeologiedagen.

WANDELING IN GENT
CYRIEL BUYSSE EN DE WERELDTENTOONSTELLING VAN 1913
Bestuurslid Chris Fermon schreef een merkwaardig artikel over de kijk die Cyriel Buysse
had op de Gentse wereldtentoonstelling van 1913. Het artikel staat in het laatste
tijdschrift.
Hij biedt ons hierover nu een wandeling aan op twee data in de omgeving van het SintPietersstation van Gent, waar toen de wereldtentoonstelling plaatsvond en die Gent een
ander uitzicht gaf. Het aantal deelnemers is telkens beperkt tot 25.
U kan de wandelingen meemaken op zaterdag 11 of zaterdag 25 juni. We spreken af om 14
uur aan de fontein op het Maria-Hendrikaplein.
Graag inschrijven vooraf met opgave van het aantal personen en de datum waarop u mee
wil wandelen op het mailadres: c.fermon@telenet.be.

WE BRENGEN 'HET GEZIN VAN PAEMEL'
(OPNIEUW) NAAR DEINZE
'Hij speelt de voorstelling simpelweg zo goed dat een stuk uit 1903 je perfect over vandaag
aan het denken zet. En aan het schriemen' schreef Knack. Het gaat hier om de acteur
Valentin Dhaenens van het gezelschap Skagen.
Hij vond een manier om alle dertien personages zélf op scène te brengen, in videoversies
van zichzelf. In elk van de vier bedrijven speelt hij een ander cruciaal personage, omringd
door zijn digitale antagonisten, een technisch huzarenstukje.
Omdat deze parel van het Vlaamse theater zich afspeelt in onze streek, het hartland van
Cyriel Buysse, biedt de heemkundige kring op 7 oktober het stuk zelf aan in het Cultureel
Centrum Het Leietheater van Deinze.
Tickets kunnen vanaf juni wordt gereserveerd via de website van het Leietheater.
Wees er snel bij, want de theaterzaal zou wel eens snel uitverkocht kunnen zijn.

Ons Erfgoedcentrum Het Land van Nevele in Hansbeke (Hansbekedorp 10a) is terug open op
elke eerste of derde zondagvoormiddag van 9u30 tot 12u. Op dinsdagavond zijn we niet
meer open.

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.

