GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN RONSE
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TENTOONSTELLING DE RORE
VRIJDAG 22 MEI 2015 19 UUR DE VERVERIJ
Graag nodigt de Geschiedkundige Kring Ronse U uit voor
een bezoek aan de grote De Rore-tentoonstelling, in de
Ververij te Ronse, vrijdag 22 mei om 19.00 u.
In de eerste zaal werd gezorgd voor een overzicht van de
studies over De Rore en zijn wetenschappers, er zijn de
tekeningen van Hubert De Doncker en een rotonde met
diabeelden.
In de tweede zaal zijn er schitterende reconstructies, tijdslijnen, instrumenten, de allerkostbaarste originelen uit de
16de eeuw...
Mevr. Claudine Schrije, dé motor van de tentoonstelling,
leidt ons rond en er wordt gestart met een bijzonder geslaagde evocatie van het Ronse 1559 door Mevr. Mariethé
Breitinck (8 min.).

HOUTIG ERFGOED

DOOR GEERT VAN DER LINDEN.
5 JUNI 2015 OM 19 U 30 - DE VERVERIJ - WOLVESTRAAT
Even voorstellen. Geert Van Der Linden (Natuurlijk Erfgoed – VIOE) houdt zich binnen de Afdeling
Landschap vooral bezig met houterige planten met erfgoedwaarde (+ het geven van advies op het werkveld) en de inventarisatie ervan.
Van dit onderzoek ter plekke wordt een databestand opgemaakt. Aan de hand daarvan stelt men dan een
typologie op.
Geert Van Der Linden onderzoekt hoe de “houtige planten” in de loop der jaren tot ons zijn gekomen
(aandeel van de mens) en hun natuurwetenschappelijke waarde (werk van de natuur). Bomen hebben
dikwijls naast een esthetisch ook een cultuurhistorisch belang.
Dit erfgoed takelt af omdat het niet langer beantwoordt aan de moderne noden van de bewoning of
omdat het in conflict komt met de evolutie binnen de landbouw en de daaraan gekoppelde behoeften.
Spectaculaire bomen in Ronse.
- Beuk in het Bruulpark
- De gekandelaarde linde in de Ninovestraat
- Knotbeuk bij de verdwenen windmolen in de D. Terniersstraat.
Allen hartelijk welkom !

Er kwam een melding vanwege J.-P. Soudan met het overlijden van Salomon Deplechin.
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