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RONSE OP KAARTEN VAN ALLE TIJDEN
VIA GEOPUNT.BE
LEZING door LOES DEVENTER
organisatie gESCHIEDKUNDIGE KRING RONSE
vrijdag 21 NOVEMBER 2014 - LOKAAL 105 - 19.30 uur
VERVERIJ, WOLVESTRAAT

Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie en het uithangbord van het samenwerkingsverband voor geografische informatie in Vlaanderen
(GDI-Vlaanderen). Het portaal richt zich met een uitgebreid data-, diensten- en toepassingsaanbod naar een breed en divers publiek. Van burgers op zoek naar een geschikte bouwgrond tot de GIS-coördinator of het studiebureau die een milieu-studie
wensen uit te voeren. Het geoportaal maakt laagdrempelig gebruik van geografische
informatie door zowel overheidsinstanties, burgers, organisaties als bedrijven mogelijk. Maatschappelijk relevante geografische gegevens en diensten worden op een
slimme en gebruiksvriendelijke wijze bijeengebracht. Alle componenten (metadatacataloog, downloadapplicatie, e-commercie-applicatie, data en netwerkdiensten)
worden rechtstreeks en geïntegreerd aangeboden. Het geoportaal vormt het Vlaams
knooppunt in een Europese geografische data-infrastructuur.r.
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KRONIEK VAN EEN DORPSPASTOOR.
HET LEVENSVERHAAL VAN GEORGES HERREGODS
KOENRAAD DE WOLF, TRIVERIUS, BRAKEL 2014
Deze kroniek van een dorpspastoor vertelt hoe Georges Herregods zijn leven gestalte
heeft gegeven als priester en kunstenaar en vooral als mens tussen de mensen. In dit
verhaal zit dramatiek, maar bovenal milde humor. Bovendien schetst de auteur tussen de lijnen door, een haarscherp beeld van de mentaliteit in onze samenleving van
de jaren 1900 tot vandaag. We volgen Georges, die stamt uit een kuipersfamilie in
Nederbrakel, tijdens zijn jeugd in Ronse, zijn studies aan het seminarie, als leraar in
Oudenaarde en als legeraalmoezenier in Duitsland en in België. Na zijn pensionering
wordt hij pastoor van Elst, waar hij vandaag in een rusthuis verblijft.
Deze hartverwarmende kroniek is mede door 220 karikaturen die Georges Herregods
speciaal heeft gemaakt, ook uitgegroeid tot een lust voor het oog.
Het boek kan gekocht worden bij Triverius, de Heemkundige Kring van Brakel.
Dankzij de gift van priester Maurice Schoorens kan het boek ook in onze eigen bibliotheek van de Geschiedkundige Kring van Ronse worden ingekeken.

OORLOG EN TERPENTIJN
DOOR AUTEUR STEFAN HERTMANS,
ORGANISATIE OORLOGSPENNEN IN DE VLAAMSE ARDENNEN
DINSDAG 25 NOVEMBER OM 20 U.
Het samenwerkingsverband van de bibliotheken uit de Vlaamse Ardennen organiseert een lezingenreeks rond het thema “Oorlogspennen in de bib”. Afsluiter van
deze reeks is Stefan Hertmans die in de bibliotheek van Ronse zijn gelauwerde boek
“Oorlog en terpentijn” komt toelichten.
Gratis toegang, maar reservatie is noodzakelijk ( Bibliotheek Ronse: 055/232862 of
Bibliotheek@ronse.be).
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ANNALEN 2014
INHOUD

Druk door Drukkerij Dubar en ingebonden door firrma Delabie, Marke.
De nieuwste uitgave van de Geschiedkundige Kring ligt al in de Vanhovestraat 45 en
wordt op zondag 21 december en op vrijdag 26 december aangeboden aan de leden
(5,00 € retour). Vanaf zaterdag 27 december worden de overige exemplaren verdeeld.
De uitnodiging volgt via Rothnacum 2014/4, samen met de aankondiging van de
statutaire vergadering in januari 2015 met een spreekbeurt van Ronsenaar Laurens
Depessemier over zijn avonturen in Zuid-Oost-Azië.
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DUBAR

Verantwoordelijke uitgever : Christophe Deschaumes, De Biesestraat, 2 - 9600 Ronse

- Jan Laleman, Woord van de voorzitter;
- Eric Devos, Sint-Hermes en de krankzinnigen: een verward verhaal vol verrassingen,
deel 2;
- Luc Vandevelde, Afspraak met de dood, Maurice Vandevelde, deel 2;
- Paul Van Butsele, Graaf Christophe von Roggendorf, Baron van Ronse 1530;
- Eric Devos, De plundering en ontzetting van Ronse 1478;
- Jacques Lacante, Hoe Ronsische zandzakjes in het Duitse leger (W.O. I);
- Jacques Lacante, Britse oorlogsgraven in Ronse (W.O. I);
- Jacques Lacante, Het gebruik van cocaïne aan het front (W.O. I);
- Peter Willequet, Het politeringsproces te Ronse 1830 – 1921;
- Bernard Decraene, Met Sint-Hermes vanuit Ronse 2014 naar de UNESCO in Parijs;
- Frédéric Dubar, Rijmen en gedichten op de doodsprentjes van de Broeders van
Goede Werken te Ronse;
- Hedwin Rubbens, Liedjes uit het interbellum;
- Pierre Van Wynen, Verwantschap met Cypriaan De Rore;
- Ledenlijst.

