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Heem- en Oudheidkundige Kring Zele vzw Koninklijke Vereniging , Kouterbosstraat 62, 9240 Zele
Zele, augustus 2019

Beste leden,

Aan het eind van het zomerseizoen willen we u met deze ledenbrief onze activiteiten voor het laatste
kwartaal 2019 voorstellen. U kunt al onze activiteiten raadplegen op onze website www.hokzele.be
Wat betreft onze uitgebreide collectie jaarboeken: de jaarboeken van het jaar 2012 en ouder zijn te koop
aan 1 EUR ’t stuk, dit voor zover de jaargangen nog niet uitgeput zijn.
Gedurende het nieuwe werkjaar plannen we uiteraard weer tal van activiteiten.
Ziehier een overzicht voor wat betreft de eerstvolgende maanden:

1. Nieuwe tentoonstelling in het museum “Zeels Erfgoed”: vanaf zaterdag 7
september 2019 tot januari 2020.
In de themaruimte van het museum is deze keer de Koninklijke Harmonie Kunst Adelt van Zele-Heikant te
gast.
De expo krijgt de naam “150 jaar Koninklijke Harmonie Kunst Adelt van Zele-Heikant,
Geschiedenis van een eigenzinnig harmonieorkest”.
De rijke geschiedenis van deze vereniging gaat ver terug in de tijd: in 1870 sticht de muzikale smid Louis
Wauters in Zele-Heikant een fanfare. Gedurende datzelfde jaar trekt de fanfare “Kunst Adelt” met een 20tal muzikanten door de straten naar aanleiding van de lokale kermis. De repetities van de muzikanten
vinden gedurende 20 jaar plaats in de smidse, om vervolgens te verhuizen naar het lokaal op de hoek van
de wijk Heikant en Bosstraat. De muziekvereniging, die in 1938 wordt omgevormd tot harmonie, zal daar tot
2007 haar vaste stek behouden. Doorheen de jaren is de harmonie uitgegroeid tot een hedendaags en
“uitmuntend” orkest met een eigenzinnige mix van jonge en iets minder jonge muzikanten en met concerten
en projecten die vele muziekliefhebbers weten te bekoren. Kunst Adelt blaast dit jaar 150 kaarsjes uit en
vandaar deze overzichtstentoonstelling in het museum Zeels Erfgoed. De expo brengt foto’s en materiaal
uit de rijke geschiedenis van de vereniging, maar ook filmopnames en getuigenissen van bevoorrechte
betrokkenen. We merken tenslotte nog op dat tijdens de laatste twee edities van de Provinciale
muziektornooien (2011-2015) Kunst Adelt zich telkens kon klasseren in de categorie “uitmuntendheid”.

2. Heemkundige uitstap – bedrijfsbezoek: zaterdag 19 oktober 2019.
We brengen een bezoek aan de artisanale chocolaterie BALERDON in Sint-Niklaas.
Balerdon maakt artisanale pralines en chocolade op basis van een verfijnde selectie aan
ingrediënten waarbij kwaliteit en smaak op de eerste plaats komen.
Hiervoor selecteren zij voor u enkel de beste producten om de creaties die extra verfijning te
geven.
In hun gamma hebben zij de traditionele pralines en studentenhaver, uitgebreid met de
heerlijke kruidenchocolades en de “Choc-neuzen” van Balerdon.
We genieten daar eerst van een uitgebreide Breugelmaaltijd met Oost-Vlaamse specialiteiten en maken
vervolgens kennis met het productieproces van BALERDON. Na de demonstratie volgt uiteraard nog een
proeverij met koffie !
We voorzien een autocar voor de rit van Zele naar Sint-Niklaas.
Alle praktische info volgt in de tekst aan het einde van deze ledenbrief.

3.

Nocturne in het museum Zeels Erfgoed: 16 november 2019.

De nocturne die we vorig jaar organiseerden werd een groot succes. Daarom hebben we besloten om ook
dit jaar de deuren van het museum Zeels Erfgoed te openen op een zaterdagavond. De nocturne vindt dit
jaar plaats op zaterdag 16 november van 19 tot 22 uur. We voorzien ook nu weer extra rondleidingen
doorheen onze collecties en in het documentatiecentrum. Deskundige sprekers zullen tevens een woordje
uitleg geven aan de bezoekers omtrent de diverse museumthema’s. Kom dus zeker kennis maken met een
volledig opgefrist museum dat tevens een nieuwe onthaalstand kreeg.

4. Museum “Zeels Erfgoed” en documentatiecentrum.
Het museum “Zeels Erfgoed” is nog steeds een bezoek meer dan waard ! We hopen dat zoveel mogelijk
Zelenaars en niet-Zelenaars willen kennismaken met de prachtige collectie van ons streekmuseum.
Openingsdagen en -uren van het museum: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 14 tot 17 uur
behalve gedurende de maanden juli en augustus. De thema’s van de tijdelijke tentoonstellingen zijn te
vinden in de ZELENAAR en op de internetsite van Uit In Vlaanderen.
Voor eventuele school- en groepsbezoeken: info en afspraken bij Annemie D’hooge, voorzitter HOK Zele,
telefoon 052 44 50 69.
Locatie museum en documentatiecentrum: Dienstencentrum, Lokerenbaan 43 Zele (achter de bibliotheek).
Het Documentatiecentrum is sinds dit jaar enkel nog toegankelijk na voorafgaande afspraak met de
verantwoordelijke: Karel De Wilde, telefoon 052 45 14 12 - e-mail: karel.de.wilde1@telenet.be

Met vriendelijke groet,
Annemie D’hooge
Voorzitter

Martine Smet
Secretaris

Bezoek aan de artisanale chocolaterie BALERDON in Sint-Niklaas:
zaterdag 19 oktober 2019
Programma en praktische info:
11.00 uur: Vertrek aan De Zandberg met de autocar naar Sint-Niklaas
11.30 uur: Ontvangst van de groep gevolgd door een uitgebreide Breugelmaaltijd met Oost-Vlaamse
specialiteiten: soep, gebakken aardappeltjes, salades, warme kip; warme pensen, vleesbrood, enz….
Enkel de drank dient apart te worden vereffend door de deelnemers.
14.00 uur: Uiteenzetting betreffende het productieproces waarbij de deelnemers kunnen neerzitten. De
uiteenzetting wordt afgesloten met de proeverij van de heerlijke chocolade vergezeld van 2 kopjes koffie.
Rond 17.00 uur: Terugrit naar Zele.

PRIJS: 38 EUR per persoon

INSCHRIJVING: betaling via overschrijving op het rekeningnummer BE02 0012 1637 4340
van HOK Zele vzw met vermelding BALERDON.
Er zijn maximaal 50 plaatsen beschikbaar. Reservatie is slechts geldig bij ontvangst van de betaling.
Bij volboeking wordt een wachtlijst aangelegd en worden de laatste intekenaars hiervan verwittigd.

.

