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Zele, februari 2020

Beste leden,

Wij zijn verheugd dat we u onze eerste ledenbrief van 2020 kunnen toesturen. Veel dank voor uw
blijvende steun als lid van onze vereniging die dit werkjaar zijn 50 ste jaarboek uitgeeft, een “gouden”
jubileumuitgave met tal van extra’s, niet te missen !
Naast de publicatie van het nieuwe jaarboek gaan we gedurende het jaar 2020 onverminderd verder
met de uitbouw van het museum Zeels Erfgoed en 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).
De afdeling Aloïs De Beule wordt uitgebreid met 3 grote beelden die aan het museum werden
geschonken door de heer Jan Klinckaert, directeur van Parcum (Religieus cultureel Erfgoed, Heverlee).
Via deze ledenbrief willen we 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 2020:

Heemkundige avond: vrijdag 20 maart 2020

De heemkundige avond start om 20 uur en vindt ook dit jaar plaats in de polyvalente zaal Jan Praet in het
Henri Van Daelecentrum (het gebouw achter de bibliotheek).
Hoogtepunt van de avond wordt de voorstelling van het nieuwe jubileumjaarboek, ons gouden exemplaar !
Het belooft op velerlei vlakken een bijzonder feestelijke en boeiende avond te worden. In plaats van door een
gastspreker, wordt het 50ste jaarboek voorgesteld via een videofilm waarin de auteurs en gastauteurs hun
gevarieerde bijdragen kort toelichten.
Voor de muzikale intermezzo’s zorgen dit jaar de Heikantse Dorpsmuzikanten (in de volksmond het Klein
Muzieksken genoemd). Ook zij brengen een gevarieerd en luchtig programma.
Op het einde van de avond is het mogelijk om een bezoek aan onze boekenstand te brengen en tevens wordt
aan de aanwezigen een drankje aangeboden door het Zeelse gemeentebestuur. Ondertussen kan u ook het
lidgeld betalen en het nieuwe jaarboek meenemen, inclusief de supplementaire brochure “Overzicht van de
jaarboeken 1-50”.

Erfgoedweekend onder het thema “De Nacht”: 25 en 26 april 2020
Voor de jubileumeditie van de Erfgoeddag werd gekozen voor de organisatie van een heus Erfgoedweekend.
Op zaterdag 25 en zondag 26 april zetten we de deuren van het museum Zeels Erfgoed open voor de
archeologische tijdelijke tentoonstelling “Uit Zeelse bodem – uit de nachten der geschiedenis”.
Sinds de laatste 30 jaar is Zele op archeologisch gebied duidelijk op het voorplan gekomen, na meerdere
opgravingen o.a. nabij Kamershoek, Torenhof, Keltenlaan, Smeiersberg e.a. Voor HOK Zele leek de tijd rijp
voor een stand van zaken qua archeologie in Zele middels een overzichtelijke en verzorgde tijdelijke
tentoonstelling. Daarbij worden ook de oudere opgravingen niet vergeten, onder meer de baggercampagnes
uit de Schelde te Zele-Dijk rond 1950, die een overvloedig vondstenmateriaal uit de oudste tijden opleverden.
Dankzij de medewerking van meerdere erfgoedinstellingen, besturen en verenigingen, konden we ettelijke
voorwerpen in bruikleen krijgen die ooit uit Zeelse bodem zijn opgedolven. Daarbij zijn een aantal heel
interessante stukken, die goed bekend zijn in archeologische kringen. De expo wordt aangevuld met het
nodige foto- en kaartenmateriaal, een kleine didactische collectie archeologische losse stukken destijds
verzameld door een Zeelse leraar en een aantal interessante recente vondsten afkomstig uit
steentijdprospecties en metaaldetectie.
Praktisch: de tentoonstelling is open zaterdag 25 april 2020 en zondag 26 april 2020 telkens van 10 tot 17 uur
en is gratis toegankelijk.
Na het Erfgoedweekend blijft de tijdelijke archeologietentoonstelling ‘Uit Zeelse bodem’ nog toegankelijk iedere
eerste en derde zaterdag van de maand van 14 tot 17 uur. Groepen ook andere data mogelijk na afspraak.
Laatste datum van de expo: zaterdag 20 juni 2020 van 14 tot 17 uur.

Heemkundige reis: 9 mei 2020
Voor deze editie van de heemkundige reis staat een bezoek aan Tienen en Zoutleeuw op het programma.
Het wordt alvast een boeiend en gevarieerd programma waarbij eveneens een bezoek aan een prestigieus
wijndomein wordt georganiseerd.
Voor alle praktische informatie wordt verwezen naar de bijlage 2 van deze ledenbrief.

Internationale Kant- en Handwerkmarkt en start overzichtstentoonstelling: 28 juni 2020
We nemen deel aan dit evenement met de boekenstand die zal worden opgesteld op het binnenplein aan het
dienstencentrum (achter de bibliotheek). Het museum Zeels Erfgoed is doorlopend open van 10 tot 17u.
Deze dag is tevens de start van de overzichtstentoonstelling 1995 – 2020 die de Artistieke School voor
Kunstnaaldkant organiseert in de themaruimte van het museum Zeels Erfgoed.
De tentoonstelling kan op 28 juni worden bezocht van 10 tot 17 uur en daarna op 5 en 19 september en op 3
en 17 oktober, telkens van 14 tot 17 uur.

Met onze vriendelijke groeten,

Annemie D’HOOGE
Voorzitter

Martine SMET
Secretaris

Bijlage 1

HOK Zele Lidgeld 2020
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 6,50 euro portkosten bovenop
het gekozen lidgeld: d.w.z. 21,50 euro als gewoon lid, of 31,50 euro als erelid.
Lidgeld 2020, het nieuwe jaarboek is altijd inbegrepen in het lidgeld
Lidgeld
Lidgeld, inclusief de verzending van het jaarboek met de post
Gewoon lid
15,00 €
21,50 €
Erelid
25,00 €
31,50 €

Op welke wijze kan u het lidgeld 2020 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 2020”. Dit kan via het overschrijvingsformulier hier
onderaan.
Gelieve deze overschrijving vóór 15/03/2020 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 20 maart 2020 kan u het jaarboek en uw lidkaart meenemen, na
voorafbetaling van het lidgeld 2020 of na betaling cash ter plaatse.
2. Op maandagavond 23 maart 2020 in ons lokaal in het Henri Van Daelecentrum (Lokerenbaan 43,
9240 Zele) van 19 tot 20 uur, na voorafbetaling van het lidgeld 2020 of betaling cash ter plaatse.
3. Een bestuurslid brengt het jaarboek en de lidkaart bij u aan huis, na voorafbetaling van het lidgeld
2020 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 2020, verhoogd met
6,50 euro portkosten (zie tabel hierboven).

Bijlage 2

HEEMKUNDIGE DAGREIS NAAR TIENEN EN ZOUTLEEUW MET BEZOEK AAN EEN
WIJNDOMEIN

Zaterdag 9 mei 2020
08.00 u:

Vertrek per autocar aan de ZANDBERG te Zele.

10.00 u:

Aankomst in Tienen en bezoek aan museum Het Toreke onder begeleiding van stadsgidsen.

11.30 u:

Broodjesmaaltijd in Brasserie ’t Wit Paard (koffie/thee, pistolets met beleg, koffiekoeken).

13.30 u:

Bezoek aan het wijndomein “Gloire de Duras”: rondleiding en proeverij (elk 3 proevertjes).

15.30 u:

Bezoek aan de Markt, het stadhuis en de kerk van Zoutleeuw onder begeleiding van 2 gidsen.

17.30 u:

Avondmaaltijd in restaurant De Cleyne Taefel in Zoutleeuw: lentesoep, Châteaubriand en
dessert.

19.30 u:

Vertrek uit Zoutleeuw en terugreis naar Zele.

PRIJS: Leden HOK Zele (met inbegrip van de gezinsleden): 69 EUR en niet leden HOK Zele: 75 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 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. Snel
inschrijven is de boodschap !
Museum Het Toreke
In museum het Toreke kan men vondsten en resultaten van de grootste archeologische site van de Benelux
bewonderen: de Gallo-Romeinse schatten van het Grijpenveld in Tienen. De tentoonstelling ‘Doodgewoon’ is
opgesteld in twee luiken: 'Rituelen van dood' en 'Rituelen van leven'.
Wijndomein Gloire de Duras
Wijndomein Gloire de Duras is gelegen in het hart van Haspengouw, namelijk in Wilderen (Sint-Truiden).
Eigenaar Peter Nijskens, is naast fruitteler ook fulltime wijnbouwer. Wijndomein Gloire de Duras is een echt

familieproject.
Historisch stadhuis en gotische Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw
In 1526 besliste het stadsbestuur van Zoutleeuw een nieuw raadhuis te bouwen. Het gebouw werd opgericht
tussen 1530 en 1538, naar een ontwerp van Rombout II Keldermans. Het is een eerder zeldzaam monument
in de overgangsstijl van gotiek naar renaissance. De pui aan de voorgevel is in blauwe arduin: het voetstuk is
versierd met rijkversierde vakken en een prachtig gebeeldhouwde omlijsting. Aan de voet van de stadhuistoren
zijn nog overblijfselen te zien van de eerste verdedigingsmuur rond de stad uit de 12de eeuw. Het interieur is
prachtig: op de benedenverdieping was het kabinet van de burgemeester, de raadzaal en de ontvangstzaal
waar vooral de muurschilderingen van Maurice Langaskens (1914) de aandacht trekken.
De monumentale gotische Sint-Leonarduskerk (13de-15de eeuw), het ‘kunstschrijn van Brabant’, pas recent
weer open na jarenlange restauratie, is de enige gotische kerk van België die zowel de Beeldenstorm als de
Franse Revolutie onbeschadigd overleefde. Het uitzonderlijke interieur herbergt niet minder dan 21
topstukken: het Marianum, de Paaskandelaar, de vier historische gesculpteerde retabels en vooral de unieke
Sacramentstoren van Cornelis Floris De Vriendt uit 1552 die tot tegen de gewelven reikt, een zuilvormig
tabernakel van 9 verdiepingen vol versiering met beeldhouwwerk in witte steen van Avesnes. De vieringtoren
van de Sint-Leonarduskerk herbergt de oudste in situ bewaarde beiaard ter wereld uit 1530.

