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Erfgoedwandeling op Open Monumentendag
Zondag 10 september 2017

Van Windeke naar Bolegem
Het Heemkundige Genootschap Land van Rode organiseert in het kader van de open monumentendag een
geleide erfgoedwandeling “Van Windeke naar Bolegem”. Onze gids is Lucien De Smet.

Wij verzamelen om 14u 30 aan de kerk van Scheldewindeke.
Iedereen is welkom. De deelnamen is gratis.
Uw deelname kan u melden aan:
Per e-mail: secretaris@landvanrode.be
Per telefoon op het nummer: 09/362.69.95
Verdere info op onze website

Dinsdag 24 oktober 2017 om 19.30 uur:
WIJ GAAN NAAR AMERIKA
Lezing door Dirk Musschoot
De Kluize Sportstraat, 3 te 9860 Oosterzele
Wij gaan naar Amerika vertelt het verhaal van de emigratie van meer dan 150.000 landgenoten die via de
haven van Antwerpen de ellende in dit land probeerden te ontvluchten en al of niet in de Verenigde Staten of
Canada een beter leven vonden.
Verdere info hier
Hebt u moeilijkheden om (oude) teksten te lezen, dan kan u de tekst per mail opsturen en dan op een later
tijdstip komen naar de gratis workshop in Merelbeke, waar wij uw tekst zullen lezen.
Beginnelingen: teksten uit de 19de eeuw, de Franse periode en de parochieregisters: op de 2de zaterdag
van de onpare maanden, behalve in juli, van 14 tot 16 uur.
Gevorderden: teksten uit de parochieregisters, staten van goed, wezenrekeningen, kerkrekeningen enz...:
op de 2de zaterdag van de pare maanden, van 14 tot 16 uur.
Kijk voor de laatste updates naar http://www.landvanrode.be/oudschrift.htm
Gelieve steeds uw komst aan te kondigen per mail: secretaris@landvanrode.be.
Adres: Residentie Withof Hundelgemsesteenweg, 101 A 302 9820 Merelbeke
Tel. 09/362.69.95
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft ingeschreven. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een
lege e-mail naar secretaris@landvanrode.be met als onderwerp: geen nieuwsbrief meer.

