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Beste leden,
Zoals aangekondigd in de eerste ledenbrief van 2012 die we onze leden in maart laatstleden
hebben bezorgd, volgt hiernavolgend een overzicht van de diverse activiteiten die de eerstkomende
maanden op het programma staan.

1. Erfgoeddag: 22 april 2012
Opnieuw nemen we als Heem- en Oudheidkundige Kring Zele deel aan de Erfgoeddag die
dit jaar het thema “HELDEN” meekreeg. We organiseren een boeiende thematentoonstelling in het
museum Zeels Erfgoed.
Het museum is die dag open van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.
Info: Annemie D’hooge : tel 052 44 50 69
2. Onthulling borstbeeld Henri Van Daele: 6 mei 2012
De onthulling van dit borstbeeld ter ere van de Zeelse
binnenplein van het dienstencentrum aan de Lokerenbaan.

jeugdauteur vindt plaats op het

Het museum Zeels Erfgoed is die dag open van 14 tot 17 uur.

3. Heemkundige reis: 12 mei 2012
Voor de heemkundige reis kijken we dit jaar in de richting van het Waalse landsgedeelte met een
bezoek aan Charleroi, Gilly, Marcinelle en Floreffe.

Alle praktische info en modaliteiten van inschrijven vinden de leden in de bijlage aan deze
ledenbrief.

4. Tentoonstelling in het Provinciaal Erfgoedcentrum te Ename: van 11 februari tot
24 juni 2012
In het nieuw Provinciaal Erfgoedcentrum te Ename loop nog tot 24 juni de tentoonstelling
“AfgeSTOFt”. In de tentoonstellingsruimte is een ruimte voorzien waarin het museum Zeels Erfgoed
uitstekend gepromoot wordt.

Een bezoek aan deze expo is gratis toegankelijk van donderdag tot en met zondag,
doorlopend van 10 tot 17 uur.
Meer info op www.oost-vlaanderen.be/erfgoedcentrum

5. Internationale Kant- en Handwerkmarkt: 24 juni 2012
De Heem- en Oudheidkundige Kring Zele zal op de Markt aanwezig zijn met een uitgebreide
boekenstad.
6. Thematentoonstelling “De dood in kinderschoenen”: van 15 oktober tot eind
november 2012
Een niet te missen tentoonstelling die slechts gedurende een beperkte tijdspanne zal kunnen
worden bezocht.

7. Museum Zeels Erfgoed en Documentatiecentrum HOK
Gedurende het werkjaar 2012 is het museum Zeels Erfgoed open op elke eerste en derde
zaterdag van de maand van 14 tot 17 uur (evenwel gesloten in de maanden juli en augustus).
Het documentatiecentrum is elke eerste zaterdag van de maand open van 14 tot 17 uur (evenwel
gesloten gedurende de maand augustus).
Uitzondering: op zaterdag 2 juni is het documentatiecentrum gesloten, we openen evenwel
gedurende deze maand juni de deuren op zaterdag 16 juni.

8. Bedrijfsbezoek: op een nader te bepalen datum in het najaar
Datum en bestemming voor dit bedrijfsbezoek worden ten gepaste tijde meegedeeld.

Met onze beste groeten,

Annemarie D’hooge
Voorzitter

Martine Smet
Secretaris

HEEMKUNDIGE REIS 2012
CHARLEROI - GILLY - MARCINELLE - FLOREFFE
Zaterdag 12 mei 2012
Programma:
07.30 uur: vertrek per autocar aan het NMBS-station te Zele.
09.30 uur: aankomst te Charleroi, waar we verwacht worden voor ontvangst met koffie en
een croissant in Le Piccolo Bar II, nabij het stadhuis.
10.05 uur: korte stadswandeling met 2 gidsen. We bezichtigen het imposante stadhuis en de
Sint-Christoffelkerk. We vernemen meer over het ontstaan van Charleroi als kleine
vestingstad volgens een ontwerp van Vauban en over de ontwikkeling van Charleroi tot
grootstad van de zware industrie in de 19de eeuw.
11.30 uur: korte busrit naar de wijk Louvy te Gilly. Tussen 1850 en 1930 zijn meer
dan 800 Zelenaars naar Gilly uitgeweken om te werken in de steenkoolmijnen en
staalfabrieken. De arbeiderswijk Louvy werd jarenlang “Petit Zele” genoemd. We
houden een korte halte aan de Place Saint-Pierre, met het oorlogsgedenkteken en
het voormalige spoorwegstation Gilly-Sart-Allet.
12.30 uur: Middagmaal in Le Prestige du Lunch in het centrum van Châtelet.
Menu:
Aspergerolletje
Kippenbout met compote en frietjes
Dessert van de dag
Drank niet inbegrepen
14.00 uur: vertrek naar Marcinelle, waar we te 14.30 uur verwacht worden voor een
geleid bezoek met twee gidsen aan het mijnmuseum van Le Bois du Cazier. In deze
steenkoolmijn gebeurde op 8 augustus 1956 de grootste mijnramp uit de Belgische
geschiedenis, waarbij 262 mijnwerkers de dood vonden. De hele mijnsite is een
imposant memoriaal dat blijvend herinnert aan die dramatische gebeurtenis.
16.00 uur: vertrek uit Marcinelle richting Floreffe, aankomst rond 16.40 uur.
17.00 uur: geleid bezoek aan de prachtige abdijkerk en het kleine abdijmuseum met
videoprojectie over het abdijverleden van Floreffe. De abdij is uniek gelegen op een
rotspunt die hoog uitsteekt boven de Sambervallei.
18.15 uur: avondmaal in de Brasserie du Moulin van de abdij van Floreffe. We
genieten van een “assiette floreffoise” met streekproducten (kaas, worst, paté, ham)
en bruin abdijbrood. Drank niet inbegrepen. Wie wil, kan een smakelijk abdijbier van
Floreffe uitproberen.
19.30 uur: aanvatten terugreis naar Zele, waar we aankomen rond 21.30 uur.

HEEMKUNDIGE REIS
CHARLEROI - GILLY - MARCINELLE - FLOREFFE
Zaterdag 12 mei 2012
Programma zie keerzijde.

PRIJS:

58,-

INSCHRIJVING:

EUR per persoon (alles inbegrepen)
open tot volboeking, betaling via overschrijving op

rekeningnummer 001 – 2163743 – 40 van Heem- en Oudheidkundige Kring Zele met
vermelding “heemkundige reis 2012”.
Europees rekeningnr.: (IBAN) BE02 0012 1637 4340, (BIC) GEBABEBB.
Er zijn maximaal 49 plaatsen beschikbaar. Reservatie is slechts geldig bij ontvangst van de
betaling. Bij volboeking wordt een wachtlijst aangelegd en worden de laatste intekenaars
hiervan verwittigd. Snel inschrijven is de boodschap!

Enkele wetenswaardigheden over de bezochte plaatsen:
Het kleine landbouwdorpje Charnoy aan de oever van de Samber werd in 1667 door de
Franse architect Vauban uitgebouwd tot een versterkte vesting “Charleroi” op de grens van
Frankrijk en de Nederlanden. Het bolwerk belandde regelmatig in andere handen, maar de
“Carolos” kozen telkens weer voor het Franse kamp. In de 19de eeuw barstte de kleine
kernstad Charleroi uit haar voegen. Na de sloop van de vestingwallen rond 1870 vond de
kernstad aansluiting met haar eigen grote en geïndustrialiseerde agglomeratie.
Gilly is een typisch voorbeeld van een oude industriële randgemeente uit de 19de eeuw. In
1800 telde het dorp Gilly nauwelijks 2000 inwoners; in 1900 waren er reeds meer dan
22.000 inwoners in de verschillende arbeiderswijken (Quatre-Bras, Louvy, Sart-Allet, SartCulpart). Die wijken lagen kriskras en ietwat ongeordend rond de steenkoolmijnen met hun
hoge terrils. Telde Gilly in 1947 nog 24.000 inwoners, is dat aantal momenteel geslonken tot
ca. 19.000 vandaag. Na de sluiting van de steenkoolmijnen in de jaren vijftig en
staalfabrieken in de jaren zestig, begon Gilly een beetje weg te deemsteren en biedt het
momenteel een ietwat vervallen indruk.
De abdij van Floreffe werd in 1121 gesticht en beheerst tot op vandaag het uitzicht van het
dorp omwille van haar unieke hoge ligging. Vanuit Floreffe werd de abdij van Postel
gesticht, eerst als filiaalklooster, later als zelfstandige abdij. Het kloostercomplex rond zijn
binnentuin in Louis XIV stijl, werd tot aan de Franse Revolutie bewoond door de paters
Premonstratenzers. Sinds 1819 is op die plaats een belangrijk diocesaan college met
internaat gevestigd. De grootste werkgever in Floreffe is de gekende confituurfabriek
Materne.

