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2023    MET ONZE BESTE WENSEN

Beste leden van De Roede van Tielt,

Met genoegen kunnen we jullie een  heemkundig jaar aankondigen waarin de
inspiratie om nieuwe historische thema’s, die straks in ons tijdschrift zullen
verschijnen uit te diepen, bijlange nog niet opgedroogd is.

Ondanks het feit dat onze vereniging ondertussen  al 53  actieve jaren achter
de rug heeft met telkens een rijk gevuld driemaandelijks tijdschrift, vissen
onze medewerkende auteurs nog steeds onaangeroerde zaken boven. Namens
de redactieraad en onze lezers danken we hen ook van harte voor deze
enthousiaste medewerking.

Hier lukraak een greep uit de thema’s die op stapel staan voor 2023:

Over Tielt is dat o.a. de geschiedenis van het
Rode Kruis in het Tieltse, het voormalige
slotklooster Mater Dolorosa of de Tieltse
passionistinen, kunstgalerijen in Tielt, een
verkenning van de pioniers van het Sint-
Andriesziekenhuis, een ‘wandeling’ door de
Kasteelstraat.

Maar ook de andere gemeenten komen aan bod
zoals: Wakken rond Jean Gheerbrandt uit de
Napoleontische tijd en een vermaard Wakkens
broederschap, in Ruiselede ontdekken we een
gepassioneerde duivenmelker. In Meulebeke en
Marialoop kennen sommige bewoners een



bewogen en niet altijd onbesproken levensloop,
we maken kennis met een hoogmoedige Tieltse
griffier, de klokken van Oostrozebeke schrijven
geschiedenis, tijdens de Tweede Wereldoorlog
maakt Pittem een woelige politieke periode mee
en we duiken onder in 17de- eeuwse ongekende
bronnen voor onze streek: 'remissies' …

…en nog tal van kortere en langere artikels meer
 

SAFE THE DATE

Noteer alvast vrijdag 19 mei waarop we de draad van de tweejaarlijkse
ledendag weer opnemen met een streekverkenning. Op het programma staat
een geleid bezoek aan de gerestaureerde kerken van Dentergem en Wakken.

ATTENTIE LIDGELD 2023

Half februari valt het eerste nummer van het tijdschrift
in uw brievenbus. Om het onze ledenadministratie wat
eenvoudiger te maken durven we vragen om even te
checken als uw lidgeld 2023 al voldaan is.  Zoja, van
harte dank hiervoor, zonee: we zijn u dankbaar om dit
vòòr 1 februari te willen voldoen zodat onze
administrator wat minder betaalherinneringen moet
bijhouden.

Het lidgeld blijft ongewijzigd. U hebt de keuze tussen de volgende drie
tarieven:
 

22 euro als gewoon lid
30 euro als steunend lid
40 euro of meer als beschermend lid



 
Steunende en beschermende leden worden met naam vermeld in elke
aflevering van het tijdschrift. Het rekeningnr. is  BE93 7310 3810 1167
van De Roede van Tielt vzw.
 

LAATSTE AANWINSTEN VAN ONZE
BIBLIOTHEEK

OVER DE STREEK
 

FOLENS Chris, Wakkenaar Jean Gheerbrant, opperwachtmeester in het
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Erfgoed Wakken, 2022, 178 blz.
LEVRAU Luc, GOEMINNE André, DE WAELE Frits, Veerpont en
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Inni Group Heule, 2022, 272 blz.
DEGROOTE Koenraad, Gustaaf Delafontaine. Leermeester en duizendpoot
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2022, 151 blz.
DEMARREZ Iñez & VERBRUGGE Roger, Groeten uit Meulebeke! De
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Mulenbeca, 2022, 159 blz.
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SERRIEN Pieter, Opstand! Geuzen in de Lage Landen 1565-1578,
uitgeverij Horizon, 2022, 624 blz.
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STREEKGENOTEN
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Over  de EERSTE en TWEEDE WERELDOORLOG

 
BLANCKE Elisabeth e.a., Duizend bommen en granaten! Oorlogsschade in
West-Vlaanderen tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, Provincie
West-Vlaanderen, 2020, 96 blz. 
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Vlamingen in de Grooten Oorlog. Oorlogsdagboeken en levensverhaal van de
flaminganten August Balthazar en Leo Picard, 2014, 383 blz.
DE BRUYNE Inge, We zullen ze krijgen! Brancardiers aan het IJzerfront.



1914-1918, 2007, 279 blz.
PAUWELS Luc, Joris van Severen. Op leven en dood, letterlijk. Biografie
1894-1940, 2021, 526 blz.
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