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UITNODIGING VOORDRACHT:  “STERK WATER” 
vrijdag 6 juni 2014 om 20 u. 

 
Benedict Wydooghe, geschiedkundige uit Lichter-
velde, brengt tijdens deze lezing, geïllustreerd met 
kaarten, foto’s en teksten, de geschiedenis van de 
cruciale begindagen van de Eerste Wereldoorlog tot 
leven. Dit gebaseerd op zijn recent boek ‘De 
Sluiswachter van de IJzer’, een reisverhaal met in de 
hoofdrol Hendrik Geeraert, de man achter de 
onderwaterzetting van de ‘kuppe’ tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Hij beschrijft hierin wat de oorlog met 
de gewone mens doet. In dit reisverhaal doet hij 
ondermeer ook Tielt aan waar hij wandelt langs 
strategische plaatsen van dit toenmalige 
hoofdkwartier van het IVde Duitse Leger. 

Locatie: Polyvalente zaal bibliotheek Tielt, ingang Lakenmarkt, om 20u  

Toegang gratis 

Een organisatie van de heemkundige kring De Roede van Tielt i.s.m. de openbare 
bibliotheek Tielt. 

70 JAAR POOLSE BEVRIJDING 1944-2014 

Op 8 september 1944 schonk de 1ste Poolse pantserdivisie onder leiding van 
generaal Maczek het Tieltse  zijn vrijheid terug na vier jaar bezetting. Dit gegeven 
wordt in augustus (Normandië) en september (Vlaanderen) op verschillende wijzen 
herdacht. 

Van zondag 17 augustus tot 8 september loopt in CC Gildhof een tentoonstelling rond 
‘Tielt, 70 jaar bevrijd’, onder impuls van stadssecretaris Dirk Verbeke. Op de opening 
van deze tentoonstelling (uitnodiging en nadere bijzonderheden volgen in latere 
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nieuwsbrief) stelt De Roede van Tielt een boek voor van auteurs Marnik Braet en 
Frank Gelaude, met als titel: 

1ste Poolse Pantserdivisie van generaal Maczek- Gesneuvelden bij bevrijding 
 1944 - 1945 van Abele tot Zondereigen. 

In dit boek volgen de auteurs de weg van het moeizame bevrijdingstraject die de 
Polen aflegden tussen Poperinge (Abele) tot de grens met Nederland in Baarle-
Hertog (Zondereigen). Een spoor dat weergegeven wordt met een overzicht van alle 
Poolse gesneuvelden, heel wat Poolse graven en herdenkingsmonumenten waarbij 
Tielt ook uitgebreid aan bod komt. Ook naburige plaatsen als Roeselare, Hooglede, 
Wingene, Ruiselede en Aalter worden behandeld.  Het boek bevat heel wat foto's, is 
in kleurendruk en zal ca. 190 blz. bedragen. Alvast een uitgave om naar uit te zien! 
 
 
Voor deze uitgave start de voorintekening  vanaf nu tot uiterlijk 1 juli, door betaling 
van 17,5 euro op rekeningnr. BE93 7310 3810 1167 van de Roede van Tielt, met 
vermelding: “Poolse bevrijding”   Nadien is de kostprijs 19,50 euro. 
 

 

NIEUW ! 

 De heemkundige kring heeft voortaan een nieuw en eenvoudiger webadres: 

                                  www.roedevantielt.be 

 Sinds kort is de heemkundige kring De Roede van Tielt partner geworden van 
de Beeldbank van de provincie West-Vlaanderen. In het kader van de 
inventarisatie, digitalisatie en bewaring  van onze fototheek, zullen we 
binnenkort onze verzameling foto’s via de beeldbank aan het publiek kunnen 
tonen. Voor deze activiteiten hebben we een werkgroep beeldbank opgericht 
die stap voor stap deze hele campagne zal in goede banen  leiden.  Deze 
beeldbank van de provincie is ook een forum waar iedereen commentaar en 
bijkomende informatie rechtstreeks aan onze werkgroep zal kunnen 
doorgeven om het fotomateriaal aanvullend te kunnen beschrijven. Het is dus 
een interactief medium waar we graag op onze leden zullen beroep doen en 
jullie straks, eenmaal operationeel, zullen uitnodigen om de beeldbank te 
bekijken! 

Meer nieuws hierover in onze volgende nieuwsbrief! 

ACTIVITEITENKALENDER 

 6 juni 2014: voordracht Benedict Wydooghe ‘Sterk water’ 20u polyvalente zaal 
bibliotheek 
 

 31 mei 2014: heemdag koepel West-Vlaanderen in Koekelare 
 

 17 augustus: 70 jaar Poolse bevrijding CC Gildhof 

http://www.roedevantielt.be/


 
 17 oktober: 100 jaar Groote Oorlog, Tielt bezet 20u schouwburgzaal CC 

Gildhof 
 

 Najaar 2014: daguitstap 
 
 
 
 

GENOTEERD 
 

 We kregen de melding dat vanaf half juni een nieuw Tielts biertje zal kunnen 
geproefd worden met de naam ‘De Poes’. Het wordt een artisanaal gebrouwen 
blond bier, ongefilterd en met 8% Vol. Het wordt gebrouwen met vier granen 
en twee Belgische hopsoorten. Wat voor ons interessant is om weten is dat 
het bier gebrouwen wordt in brouwkuipen van Tieltse makelij door het 
voormalige metaalbedrijf Decoster-Vandevelde nog geproduceerd. Een 
roerkuip die dus nog steeds in gebruik is.  
 
 

 Op de erfgoedsite van de stad Kortrijk kunnen voortaan 62000 historische 
krantenpagina’s digitaal opgevraagd worden.  Er is een selectie gemaakt van 
1815 tot en met de Tweede Wereldoorlog, maar de focus ligt op de kranten uit 
de Eerste Wereldoorlog.  Er zijn zowel publicaties van Nederlandstalige als 
Franstalige kranten terug te vinden. www.geheugenvankortrijk.be 
 
 
 

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 

Ons boekenbestand in de Bib werd aangevuld met volgende werken. Voor meer 
informatie contacteer onze website – bibliotheek. www.roedevantielt.be  

OVER DE STREEK 

 
Romain VANLANDSCHOOT, Verdraagzaamheid en pragmatische samenwerking in 
de Vlaamse Beweging. 
Kristof LOOCKS, Vlaamsche studenten komt naar Gent ! 
 
 
STREEKGENOTEN 
 
Joachim VANDERBEKE,  Exploring galaxies through stellar kinemetics and globular 
clusters. 
Ignace GEURTS, Waar een huis placht te staan. 
Dirk MATTELAER, Vuurvlieg gevangen in de kerk bij de begrafenis van tante 
Germaine. 
Arnold VANHEE, Abstracte schilderijen. 
Albert VERLEYEN, Mijn Messiaspsychosen: voorstel tot een classificatie. 
Michel CLOET, Een onbekende catechismus van bisschop de Rodoan (1602-1616). 

http://www.geheugenvankortrijk.be/
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Michel CLOET, Mathias Lambrecht, bisschop van Brugge (1596-1602) en de 
Antichrist. 
Michel CLOET, De Acta van de Brugse en Gentse bisschoppen (1667-1952). 
Jos BRYS, Stad Tielt 1954, Mariahulde, Tentoonstelling 20.09/03.10. 
Ludo RASKIN, Het historisch Vanpeteghem-orgel in Wizer – ex-Minderbroederskerk 
Tielt. 
Gaby GOETHAL, De school van het Heilige Familie Instituut te Tielt (1913-2013). 
Elien DE MEYERE, Tieltse Juffen: Meesters in Onderwijs. Geschiedenis Tieltse 
lerarenopleiding. 
Lieven GEVERS, Kerk, onderwijs en Vlaamse Beweging. Uit kerk. Archieven (1830-
1900). 
Emmanuel GERARD, Documenten over katholieke Partijorganisatie in België (1920-
1933). 
Michel CLOET, Tien bijdragen tot de lokale en regionale demografie in Vlaanderen. 
Michel CLOET, De landelijke parochies van het huidig Groot Deinze in 1613-1614. 
Annelies DERIYS, Beelden van Jef Claerhout – Wandelen in Brugge en Brugse 
Ommeland. 
Michel CLOET, Karel Filips de Rodoan en het bisdom Brugge (1602-1616). 
 

 

 
 

MET DANK AAN 
 

Voor wat zij schonken aan onze bibliotheek, documentatiecentrum, beeldbank of 
cartotheek: 
Patrick Vermeulen en Robert Declerck (Tielt), Monique Missant (Ledeberg), Paul 
Vandepitte, familie Raes-Roelandts (Wakken), Erik Bekaert (Dentergem). 
 
 

   ONZE BIBLIOTHEEK  
 
Onze bibliotheek, Beernegemstraat 5 te 8700 Tielt is open elke zaterdag tussen 10 
uur en 11 u 30. Op onze website of digitaal in ons lokaal kan u voortaan alle boeken 
opzoeken die aanwezig zijn. De bibliotheek is open op elke zaterdag ook tijdens de 
verlofperiode met uitzondering van zaterdag 16 augustus 2014 (gesloten!) 

                                       

                                                             

 

 
 


