NIEUWSBRIEF NR 249

mei 2022

TER INFO
De nieuwe uitgave ‘Tielt brandt' waarvoor velen onder jullie al
intekenden, kan ofwel afgehaald worden op de boekvoorstelling
(woensdag 25 mei om 20u.00 en donderdag 26 mei om 10u.30,
Sint-Jozefskerk Tielt) ofwel vanaf zaterdag 28 mei in onze
bibliotheek (Beernegemstraat 3 Tielt). Meer info over de
boekvoorstelling in de volgende nieuwsbrief.

VOORDRACHT MULENBECA: De Slag aan de Leie mei 1940, door
Bernard Deneckere

Zondag 15 mei om 10u.00

Locatie:
Karel van Manderstraat 26, Meulebeke –
ingang lokaal muziekschool (parking via
Rijselstraat-Dwarsstraat,
achterkant
OC
Vondel).
Inschrijven :
via mail - bibliotheek@meulebeke.be of
online https://meulebeke.bibliotheek.be
Toegang 5 euro (drankje inbegrepen)
"De slag aan de Leie", het einde van de 18-daagse veldtocht. De ultieme
dramatische slag die het Belgisch Leger moest voeren aan de Leieboorden, de
Mandel en het kanaal Roeselare-Ooigem. Onze streek heeft hierin een zware
menselijke en materiële tol betaald. Een verhaal waarvan tal van feiten om
velerlei redenen 'onder de mat' zijn geveegd. Bernard Deneckere is een
begenadigd spreker voor wie het oorlogsverhaal niet ongekend is. Hij leidt
ons in en wijst op verrassende feiten en geschiedenissen.
Organisatie : bibliotheek Meulebeke - heemkring Mulenbeca

HERDENKING van WAKKENAAR JEAN GHEERBRANT (1778-1871)
op 21, 22 & 23 mei 2022

Ter gelegenheid van de Nederlandstalige
uitgave
van
Jean
Gheerbrants herinneringen aan zijn
legerdienst van 1798 tot 1808 in het
Napoleontisch leger, organiseert de
heemkring ‘Het Bourgondisch
Erfgoed’
een
tentoonstelling,
boekverkoop en re-enacting door
een groep van 30 Napoleonsoldaten.
Uitgave: ‘Wakkenaar Jean Gheerbrant, opperwachtmeester in het leger
van Napoleon (1798-1808)
Een vertaling en bewerking van Gheerbrants herinneringen door Chris Folens,
waarin Gheerbrant gevolgd wordt tijdens diverse campagnes en veldslagen
o.a. Austerlitz en Jena t.e.m zijn terugkeer naar Wakken waar hij o.a.
burgermeester werd.
Zijn herinneringen worden aangevuld met de
historische context waarin zijn militair leven zich afspeelde.
Het boek telt 180 blz., kan besteld worden via overschrijving op rk. Nr. BE13
1030 3876 8039 van Bourgondisch Erfgoed met vermelding ‘Gheerbrant’, 20

euro bij afhaling of aankoop op tentoonstelling, 25 euro met portkosten.
Onthulling gedenkplaat : op zaterdag 21 mei (Wapenplaats 15u.00)
Tentoonstelling ‘Wakkenaar Jean Gheerbrant:
Op za 21, zo 22, ma 23 mei (10u.00-12u.00 en 13.u00 tot 18u.00) –
Bovenzaal OCMW (Kasteeldreef)
Re-Enacting : za 21 (9u.30 tot 20u.00) en zo 22 mei (9u.30 tot 18u.00),
soldatenbivak aan de vijver van het Kloosterhof (Kapellestraat) en diverse
activiteiten op de Wapenplaats.

OESELGEM: TENTOONSTELLING EN WANDELING
Het oorlogsverhaal van de Neerhoek in woord en beeld
29 en 31 mei

In de Sint-Martinuskerk van Oeselgem wordt van 29 mei tot en met 31 mei
een tentoonstelling gehouden over de meidagen van 1940 die dood en
vernieling brachten in de Neerhoek, een eiland tussen de ‘Oude’ en de
‘Nieuwe Leie’. Aansluitend bij deze tentoonstelling organiseert de
Oeselgemse dorpsraad op zondag 29 mei twee begeleide wandelingen langs
het traject van het wandelpad “Neerhoek 1940”.
Tentoonstelling:
Uniek fotomateriaal, persoonlijke
documenten, aandacht besteed aan
de verwoestingen die plaatsvonden
in Zulte, Olsene en Oeselgem,
gefilmde getuigenissen enz..
Openingsuren
tentoonstelling:
zondag 29 mei van 10u.00 tot
19u.00, maandag 30 en dinsdag 31
mei van 14u.00 uur tot 18u.00. De
toegang tot de tentoonstelling is
gratis.
Foto Archief Peter Taghon

De Oeselgemse dorpsraad organiseert op zondag 29 mei twee begeleide
wandelingen langs het traject van het wandelpad “Neerhoek 1940”.

Foto Gemeentelijk archief Dentergem

Geleide wandelingen zondag 29 mei:
Voormiddag: wandeling van 3,15 km.
Duur: anderhalf uur
Start: Parking nieuwe begraafplaats Olsene, Hamstraat. Vertrek om 10u.00
stipt. Wandeling geschikt voor kinderwagen en rolwagengebruikers.
Thema: Oeselgemse Neerhoek, slag Oeselgemse Ponthoek en kruispunt
Vierschaar.We eindigen op de oude begraafplaats van Oeselgem bij het
massagraf van de burgerslachtoffers.
Namiddag: wandeling van 6,5 km met een extra optionele lus van 2
km.
Duur: twee uur, met optionele lus: drie uur.
Start: Vertrek om 14u.00 stipt op het Rosalie ’t Feltplein (kerk Oeselgem)
Beide wandelingen gaan langs verharde maar meestal smalle landelijke
wegen.
Thema: Bespreking landschap dat bepalend was voor de gevechten om de
Neerhoek, de Ponthoek en Oeselgem Dorp tussen 24 en 26 mei 1940,
gebeurtenissen tijdens strijd, menselijk leed en burgerslachtoffers,
monumentje kerkhof Oeselgem.
Inschrijven via e-mail: archief@dentergem.be. Met vermelding voor-of
namiddag en aantal deelnemers.
Verantwoordelijke uitgever: Berenice Vanrenterghem, Wingensesteenweg 84, 8700 Tielt
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