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Heem-en Oudheidkundige Kring Zele vzw, Kouterbosstraat 62, 9240 Zele
Zele, Maart 2008
Geachte leden,
Bij de start van het nieuwe werkjaar zijn wij zo vrij U onze eerste ledenbrief van 2008 voor te
stellen. We geven een overzicht van de activiteiten die gedurende dit voorjaar en zomer op het
programma van de Heem- en Oudheidkundige Kring staan.
Ook dit jaar starten we met de voorstelling van het nieuw jaarboek, nu al het 38e van onze
collectie.
Naast de publicatie van dit jaarboek staat het jaar 2008 grotendeels in het teken van de
opening van de bijkomende ruimte die werd toegewezen aan het museum “Zeels Erfgoed”. De
renovatiewerken schieten ten andere zeer goed op en de officiële heropening zal uiteraard met de
nodige luister gepaard gaan. Tevens werken we ook verder aan de toekomst van het
documentatiecentrum.
Wat de op stapel staande activiteiten betreft geven we hiernavolgend graag een overzicht.
1. Heemkundige avond: vrijdag 4 april 2008
Ook dit jaar opteren we voor een vrijdagavond voor de voorstelling van het nieuwe jaarboek
door François De Geest en Giovanni Van Avermaet in de raadzaal van het gemeentehuis vanaf
20 uur. Het wordt meteen ook de aanzet van de viering van ons veertigjarig bestaan.
We bieden ook nu een avondvullend programma aan met als muziekaal intermezzo een
optreden van het Zeelse koor Consonanti. We sluiten de avond af met een receptie die wordt
aangeboden door het gemeentebestuur van Zele. Aan de boekenstand kan nog één van de laatste
exemplaren van het boek “Zo zag GVD de Zelenaars” aangekocht worden aan de prijs van 20 EUR.
Ook in 2008 blijft het lidgeld principieel ongewijzigd. Leden van buiten Zele, die hun jaarboek
per post wensen te ontvangen dienen hun overschrijving met 3,00 EUR te verhogen.
Voor verzendingen naar het buitenland geldt een bedrag van 9,00 EUR

Gewoon lid
Erelid
Beschermend lid

Zele
12,50 €
15,00 €
25,00 €

Lidgeld 2008
Per post buiten Zele
15,50 €
18,00 €
28,00 €

Per post naar buitenland
21,50 €
24,00 €
34,00 €

Mededeling betreffende de lidgelden
Sedert ettelijke jaren is de keuzebijdrage van het lidmaatschap ongewijzigd gebleven. Gezien
enerzijds het jaarboek steeds lijviger is geworden en de kostprijs geleidelijk aan is gestegen en
anderzijds de uitgaven voor het vernieuwd museum “Zeels Erfgoed” hoog oplopen, vragen wij geheel
vrijblijvend aan onze trouwe leden om het lidgeld aan te passen naar 15 EUR. Dit is zonder enige

verplichting maar het zou wel in dank worden aanvaard. Wie zich geroepen voelt om beschermend
lid te worden (25 EUR) is uiteraard welkom. De naam van deze steunende leden wordt telkens in
het jaarboek opgenomen. Wij danken in ieder geval onze leden voor hun begrip.
Op welke wijze kan U het nieuwe jaarboek bekomen ?
1. op de heemkundige avond zelf (4 april) worden de jaarboeken bedeeld;
2. op maandagavond 7 april in ons lokaal in het dienstencentrum van 19 tot 20 uur;
3. door een bestuurslid dat het jaarboek aan huis brengt, betaling van het lidgeld geschiedt
rechtstreeks aan dit bestuurslid;
4. door vooraf over te schrijven van het lidgeld op rekeningnummer 001-2163743-40, met de
vermelding “JAARBOEK 38” is uiteraard mogelijk; een bestuurslid brengt ook in dit geval het
jaarboek bij U thuis.
2. “Brussel – project” : van 11 tot en met 26 april 2008
Dit initiatief van VTB Cultuur Zele, in samenwerking met ondermeer de Heem- en
Oudheidkundige Kring Zele, stelt inderdaad onze hoofdstad centraal.
De bijlage aan deze ledenbrief geeft een volledig overzicht van de waaier van activiteiten die
in het kader van dit ambitieus project op stapel staan.
Een fototentoonstelling onder de naam “Van de nord no de midi”, een lezing, enz. waardoor
de stad Brussel wordt belicht onder al haar facetten.
3. Schatten op Zeelse Zolders: zondag 13 april 2008
Het succes van de editie 2007 van deze activiteit heeft er ons toe aangezet om deze ook dit
jaar te organiseren. Op deze zondag, die tevens in het teken staat van de Erfgoeddag, zal de heer
Remi Vonck van veilingzaal d’Oude Galerij in Aalst een deskundig oordeel vellen over de “Schatten
op Zeelse zolders”.
Van 14 tot 17 uur is iedereen dus welkom in ons lokaal in het dienstencentrum, Lokerenbaan
43 (achter de bibliotheek).
Schilderijen, keramiek, juwelen, rariteiten……… kortom allerhande objecten kunnen worden
onderworpen aan het oordeel van de heer Vonck.
Alles zal in goede banen worden geleid door bestuurslid en tevens verantwoordelijke voor
het documentatiecentrum, Karel De Wilde.
4. Heemkundige reis: De Haspengouwse fruitstreek: zaterdag 17 mei 2008
Reeds anticiperend op de viering van het 40-jarig bestaan van de Heem- en Oudheidkundige
Kring, waarover meer later op het jaar, willen we van deze heemkundige reis toch wel een speciale
editie maken.
Wat de bestemming betreft, kozen we, aansluitend op de succesvolle één- serie
“KATARAKT” voor de Haspengouwse fruitstreek. Vlug inschrijven is dus de boodschap !
Het wordt al bij al een heuse “verwenreis” waarover de leden alle praktische details vinden in
de bijlage aan deze ledenbrief.
5. Internationale Kant-en Handwerkmarkt: zondag 29 juni 2008
Deelname van de Heem- en Oudheidkundige Kring Zele met de boekenstand op het Marktplein
tussen 10 en 18 uur.

Met onze heemkundige groeten,
Annemie D’hooge
Voorzitter

Martine SMET
Secretaris

HEEMKUNDIGE REIS: DE HASPENGOUWSE FRUITSTREEK
Zaterdag 17 mei 2008
Programma:
7 u 30: vertrek aan het NMBS-station met autocar met bestemming Sint-Truiden
9 u: ontvangst in het stijlvol restaurant “Château de la Motte” : met een kopje koffie maken we
kennis met de gidsen
9 u 30 tot 12 u: bezoek aan het kasteel van Hex waar onze groep heel uitzonderlijk, naast de
prachtige kasteeltuinen met de unieke collectie rozen, ook een uitgebreide rondleiding krijgt in
de diverse vertrekken van het kasteel. Per groep van 15 personen beschikken we over een gids
die ons zal rondleiden in het prachtig 18e eeuws interieur van de Prince de Ligny.
12 u 30 tot 14 u: met de autocar gaan we terug naar “Château de la Motte” voor de lunch,
bestaande uit een verzorgde broodmaaltijd met wit en bruin brood, diverse soorten beleg en
koffie of thee naar believen.
14 u tot 15 u 30 : bezoek aan het Fruitbedrijf VAES, zijnde één van de filmlocaties van de serie
“KATARAKT”. Onder de leiding van de gidsen bezoeken we deze vierkantshoeve, we wandelen
in de plantage en we krijgen uitleg over de activiteiten van het fruitbedrijf doorheen de
seizoenen. Afsluitend proeven we een glas huisgemaakt appelsap en krijgt elke deelnemer
een fruitpakket mee naar huis.
15 u 3O tot 17 u 30: met de autocar maken we een rondrit door de prachtige streek van
Haspengouw. We komen langs diverse bezienswaardigheden waarover de gids ons alles
vertelt. “Katarakt” is uiteraard nooit ver uit de buurt…..

18 u tot 20 u: we keren een laatste keer terug naar het stijlvolle decor van “Château de la
Motte” voor een diner
Op het menu:
-

Aperitief
Haspengouws slaatje
Botervis of lengfilet met fijne groentjes en puree
Vanille-ijs met een colies van fruit
Koffie

Tijdens de maaltijd zijn aangepaste wijnen en waters inbegrepen in de totaalprijs van
de reis

PRIJS: 68 EUR, alles inbegrepen zijnde:
-

Autocar
Ontvangst met koffie
Bezoek aan kasteel van Hex (tuinen en interieur)
Bezoek aan fruitbedrijf VAES en fruitpakket
Vergoeding 3 gidsen
Broodmaaltijd met koffie en thee
Diner met inbegrip van wijnen en waters

INSCHRIJVING: Uiterlijk tegen 30 april 2008 door overschrijving van 68 EUR op rekening
nummer 001-2163743-40 met de vermelding “Haspengouw”
NB: Wat Restaurant “Château de la Motte” betreft, kunnen geïnteresseerden met
internetaansluiting al eens een kijkje gaan nemen op de website www.chateaudelamotte.com

