NIEUWSBRIEF NR. 130 VAN 23 AUGUSTUS 2022

HEEMKUNDIGE KRING HAALT 'HET GEZIN VAN PAEMEL'
NAAR LEIETHEATER DEINZE
Cyriel Buysse uit Nevele schreef een toneelstuk, dat een schok teweegbracht in het Vlaanderen van toen.
Alles komt er samen: een generatieconflict, de sociale strijd van de arbeiders, de uitbuiting van de
pachtende landbouwers, emigratie van Vlamingen naar Amerika... maar tegelijk is een vleugje humor nooit
weg.
Het productiehuis Skagen heeft het verhaal uit onze streek in een hoogtechnologische vorm gegoten. Maar het
authentieke concept bleef volledig behouden. Dit unieke project is de Vlaamse jury van het Theaterfestival
niet ontgaan, die het stuk als één van de beste bekroonde van 2021.

Wie deze ultraklassieker uit eigen streek wil zien, kan op 7 oktober 2022
terecht in het Leietheater.

Iedereen is welkom, maar de organiserende heemkundige kring presenteert het stuk toch in eerste instantie
aan de eigen leden/abonnees op ons tijdschrift en de nieuwsbrief.
Inschrijven kan via de website www.leietheater.be, via de online ticketshop. De prijs bedraagt 18 euro.

OPEN MONUMENTENDAG
zondag 11 september van 10u tot 18u
VERNIELD EN VERREZEN:
FIETSEN EN GENIETEN IN HET LANDELIJKE LANDEGEM

Landegem, de naam alleen al roept het beeld op van een overwegend landelijke gemeente waar het vredig
wonen is. Dat beeld klopt ook, al was dit een dikke eeuw geleden toch even anders.
Open Monumentendag 2022 staat in het teken van hoe de oorlogsgebeurtenissen uit het verleden het
landelijke Landegem hebben getekend.
Gaande van een nieuwe kerk, kogelgaten in de gevel van een schuur tot een herdenkingsteken links en rechts
dat ons met de neus op het menselijk verlies drukt.
Maar het is lang niet allemaal kommer en kwel. Vandaag is Landegem vooral een prachtig landschap,
doorsneden door de Kalevallei waar zich nu het Schipdonkkanaal in bevindt. Een begraafplaats, een kerktoren,
interessante bomen met een verhaal, een kasteeltje, boerderijen, een verborgen stukje natuur, een kapel,
een patattenkelder en de onvermijdelijke gedenktekens. Open Monumentendag is de gelegenheid om de
verhalen achter al deze locaties te ontdekken.
Praktisch
Fietsroute - startplaats:
Een bewegwijzerde fiets- en wandeltocht van ongeveer 9 km verbindt alle bezienswaardigheden.
De startplaats is de Begraafplaats Landegem, Stationsstraat 10, 9850 Landegem (Deinze).
Gidsbeurten - Brochure:
Op bepaalde plaatsen geven gidsen je deskundige uitleg, op andere krijg je meer informatie via de
begeleidende brochure. Het parcours met de stopplaatsen kan je vanaf 3 september downloaden op
www.deinze.be/openmonumentendag.
De begeleidende brochure is vanaf 3 september gratis te verkrijgen bij de dienst cultuur in Leietheater, de
dienst toerisme en het gemeentehuis Nevele, en op zondag 11 september tussen 10 en 18 uur op de parking
van de bibliotheek Landegem.
Deelname is gratis en zonder inschrijving.
Bijkomende info: Dienst Cultuur en Leietheater via cultuur@deinze.be 09 381 07 44.

Ons Erfgoedcentrum Het Land van Nevele in Hansbeke (Hansbekedorp 10a) is terug open
vanaf 4 september en verder op elke eerste en derde zondagvoormiddag van 9u30 tot 12u.
Op dinsdagavond zijn we gesloten.

'UILENSPIEGEL'
18 september 2022 om 10u30 - Lezing door Bernard Van Den Driessche
Contactpunt Knesselare
De Plaats 14, 9910 Knesselare (Aalter)
Tijl Uilenspiegel is een figuur die veel facetten combineert. Literatuur en volksverhalen dichten hem allerlei
eigenschappen en verhalen toe, maar hij is vooral in de herinnering gebleven als volksheld en als
vrijheidsstrijder. En dan duikt ook wel eens de vraag op of deze Uilenspiegel werkelijk heeft bestaan? En als
dat zo is, is zijn geboorteplaats dan werkelijk Knesselare, zoals sommigen beweren? Of is dit alles maar
fantasie, ontsproten aan het brein van benevelde literatoren of veelschrijvers van volksromans?
Bernard Van Den Driessche is een gepassioneerd verzamelaar van alles wat in literatuur, kunst en cultuur met
Uilenspiegel kan in verband worden gebracht. Op een boeiende wijze vertelt hij over Uilenspiegel en zijn
legende, en hoe dit alles in onze eigen culturele geschiedenis kan worden ingebed.

[gravure Charles De Groux - 1867]
"Mijn zoon, nooit moogt ge aan mens of dier de vrijheid ontnemen, want die is het hoogste goed";

Vind ons op Facebook: www.facebook.com/landvannevele

Bezoek onze website: www.landvannevele.com

Ons tijdschrift 'Het Land van Nevele' wordt gedrukt op 780 exemplaren. Meer info over het
abonnement op de website.

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.

