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Heem- en Oudheidkundige Kring Zele vzw, Kouterbosstraat 62, 9240 Zele

Zele, februari 2019

Beste leden,

Bij de start van dit nieuwe werkjaar zijn wij zo vrij u onze eerste ledenbrief van 2019 toe te sturen. Ook
dit jaar start ons werkjaar met de heemkundige avond en aldus de voorstelling van alweer een nieuw jaarboek,
dit keer het 49ste in de rij.
Naast de publicatie van een nieuw jaarboek gaan we gedurende het jaar 2019 onverminderd verder
met de uitbouw van het museum “Zeels Erfgoed” en werken we uiteraard ook continu verder aan de uitbouw
en het beheer van het documentatiecentrum.
De permanente collectie en de themaexpo’s kunnen uiteraard steeds worden bezocht in het museum
“Zeels Erfgoed” op de eerste en derde zaterdag van de maand (met uitzondering van de maanden juli en
augustus).
Via deze ledenbrief willen we tenslotte aan onze leden vragen om elke adreswijziging mee te delen
aan onze verantwoordelijke voor de ledenadministratie: gastonpoppe@telenet.be
Ziehier onze activiteiten voor het eerste deel van het werkjaar:

Heemkundige avond: vrijdag 29 maart 2019

De heemkundige avond start om 20 uur en vindt ook dit jaar weer plaats in de polyvalente zaal Jan Praet in
het Henri Van Daelecentrum (gebouw achter de bibliotheek).
Hoogtepunt van de avond wordt de voorstelling van het nieuwe jaarboek door dhr. Luc Herwege, directeur van
De Vlinderboom.
Voor het muzikaal intermezzo zorgt dit jaar de groep Fameus, samengesteld uit 5 vijf vriendinnen die allen hun
muzikale carrière startten bij Jong Makeblijde. Ze maken momenteel nog steeds deel uit van Makeblijde, doch
ze begonnen ook naast het koor samen te zingen en brengen een gevarieerd repertoire met onder meer
gekende covers.
Gedurende de korte pauze en op het einde van de avond is er mogelijkheid voor een bezoek aan onze
boekenstand.

Tevens wordt op einde van de avond aan de aanwezigen een drankje aangeboden en ondertussen kan u ook
het lidgeld betalen en het nieuwe jaarboek meenemen.

Erfgoeddag onder het thema “Hoe maakt U het ?”: 28 april 2019.
Deze editie van de Erfgoeddag gaat dit jaar in ons museum door onder het motto
MAL = BEELD + BEELD + BEELD….
Deze wiskundige formule geeft de functie van een mal weer: met één mal kunnen verscheidene beelden
geproduceerd worden.
Maar, geen nood, er hoeven die namiddag geen wiskundige vraagstukken te worden opgelost….we beloven
wel een boeiende ervaring waarbij de bezoekers zelf de handen uit de mouwen zullen mogen steken in de
afdeling Aloïs De Beule van het museum. Aan de hand van demonstraties zal immers worden getoond op
welke manier mallen worden gemaakt.
Bijkomende attractie. We zijn één week na Pasen en een chocolatier komt ‘postuurkes’ maken. Met chocolade
én met mallen. Er mag geproefd worden.
Praktisch:
Demonstraties in het Museum Zeels Erfgoed (afdeling Aloïs De Beule) van 10 tot 17 uur.

Heemkundige reis: 11 mei 2019
Voor deze editie van de heemkundige reis staat een bezoek aan Leuven op het programma.
Het wordt alvast een boeiend en gevarieerd programma in Leuven en omgeving met een broodjesmaaltijd
’s middags in een authentieke brasserie/brouwerij en een warme avondmaaltijd in een uitstekend restaurant.

Voor alle praktische informatie wordt verwezen naar de bijlage 2 aan deze ledenbrief.

Internationale Kant- en Handwerkmarkt: 23 juni 2019
We nemen deel aan dit evenement met de boekenstand die zal worden opgesteld op het binnenplein aan het
Henri Van Daelecentrum (achter de bibliotheek). Ook is ons museum “Zeels Erfgoed” open van 10 tot 17u,
doorlopend.

Met onze vriendelijke groeten,

Annemie D’HOOGE
Voorzitter

Martine SMET
Secretaris

Bijlage 1

HOK Zele

Lidgeld 2019

Lidgeld gewoon lid:
15.00 euro
Lidgeld erelid:
25.00 euro
Wie onze vereniging een financieel duwtje in de rug wil geven is uiteraard welkom als erelid.
De leden ontvangen jaarlijks het omvangrijke nieuwe jaarboek, dit is altijd inbegrepen in het lidgeld.
Wenst u het nieuwe jaarboek met de Post te ontvangen, dan betaalt u 6.00 euro portkosten bovenop
het gekozen lidgeld: d.w.z. 21.00 euro als gewoon lid, of 31.00 euro als erelid.
Lidgeld 2019, het nieuwe jaarboek is altijd inbegrepen in het lidgeld
Lidgeld
Lidgeld, inclusief de verzending van het jaarboek met de post
Gewoon lid
15,00 €
21,00 €
Erelid
25,00 €
31,00 €

Op welke wijze kan u het lidgeld 2019 betalen ?





Bij voorkeur vooraf door het gekozen bedrag van het lidgeld, eventueel verhoogd met de 6.00 euro
portkosten, over te schrijven op het rekeningnummer van HOK-Zele (IBAN) BE02 0012 1637 4340
(BIC) GEBABEBB, met de vermelding “Lidgeld 2019”. Dit kan via het overschrijvingsformulier hier
onderaan.
Gelieve deze overschrijving vóór 20/03/2019 uit te voeren om onze administratie vlot te laten
verlopen, zodat op de Heemkundige Avond de jaarboeken en lidkaarten vlot kunnen
overhandigd worden. Met dank voor uw begrip.
Ofwel cash bij het bekomen van uw lidkaart en jaarboek op één van onderstaande wijzen:

Wij bezorgen u uw nieuwe jaarboek en lidkaart volgens uw voorkeur:
1. Op de Heemkundige Avond vrijdag 29 maart 2019 kan u het jaarboek en uw lidkaart meenemen, na
voorafbetaling van het lidgeld 2019 of na betaling cash ter plaatse.
2. Op maandagavond 01 april 2019 in ons lokaal in het Henri Van Daelecentrum (Lokerenbaan 43, 9240
Zele) van 19 tot 20 uur, na voorafbetaling van het lidgeld 2019 of betaling cash ter plaatse.
3. Een bestuurslid brengt het jaarboek en de lidkaart bij u aan huis, na voorafbetaling van het lidgeld
2019 of betaling cash aan het bestuurslid bij u thuis, gratis thuisbezorging enkel binnen Zele.
4. Via de post, enkel mogelijk na voorafbetaling via overschrijving van het lidgeld 2019, verhoogd met
6.00 euro portkosten (zie tabel hierboven).

Bijlage 2

HEEMKUNDIGE DAGREIS NAAR LEUVEN

Zaterdag 11 mei 2019

Programma:

08.00 u:

Vertrek per autocar aan de ZANDBERG te Zele.

10.00 u:

Aankomst in Leuven en start van een themawandeling “Op stap met de begijn”. Een Leuvense
begijn neemt ons mee op een wandeling door het Groot Begijnhof en vertelt over haar
dagelijks leven in de 17de eeuw. Volgden de begijnen toen nog de oorspronkelijke idealen van
soberheid, deemoed en kuisheid ? Of namen ze het niet zo nauw met hun beloften, genoten
ze van de overvloedig gedekte tafels en dronken en dansten ze naar hartenlust ?

12.30 u:

Middagmaal (broodjesmaaltijd) in taverne-huisbrouwerij Domus. We genieten van een
Brabantse koffietafel: verschillende soorten brood en beleg (kaas, vleeswaren, confituur,
augurkjes…), koffie, thee, water, fruitsap naar believen inbegrepen.

14.30 u:

Geleid bezoek aan de Abdij van Park te Heverlee.

16.30 u:

We bezoeken met de stadsgidsen het prachtige stadhuis van Leuven.

17.30 u:

Avondmaaltijd in restaurant Mykene: soep, hoofdgerecht en dessert.

19.15 u:

Vertrek uit Leuven en aankomst te Zele rond 20.45 u.

PRIJS: Leden HOK Zele (met inbegrip van de gezinsleden): 69 EUR en niet-leden HOK Zele: 80 EUR.

INSCHRIJVING: open tot volboeking, betaling via overschrijving op het rekeningnummer (IBAN) BE02 0012
1637 4340 - (BIC) GEBABEBB van Heem- en Oudheidkundige Kring Zele, met vermelding “heemkundige
reis”.

Er zijn maximaal 54 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 !

