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Geachte leden,

Bij de start van dit nieuwe werkjaar zijn wij zo vrij U onze eerste ledenbrief van 2009 toe te
sturen. Ook dit jaar starten we met de voorstelling van alweer een nieuw jaarboek, reeds het 39e van
onze collectie.
Naast de publicatie van een nieuw jaarboek gaan we gedurende het jaar 2009 onverminderd
verder met de uitbouw van het museum “Zeels Erfgoed” en werken we uiteraard ook continu verder
aan de toekomst van het documentatiecentrum.
Wat de op stapel staande activiteiten betreft geven we hiernavolgend graag een overzicht.
1. Heemkundige avond: vrijdag 3 april 2009
De heemkundige avond start traditiegetrouw om 20 uur en vindt ook dit jaar plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis.
Hoogtepunt van de avond wordt ook nu weer de voorstelling van het gloednieuwe en weer
bijzonder lijvig jaarboek. Voor het muzikaal intermezzo zorgt dit jaar het Ensemble Parisiana, een
salonorkest bestaande uit drie strijkers en een violist die nostalgische amusementsmuziek en
evergreens brengen.
Ook in 2009 blijft het lidgeld ongewijzigd. Leden van buiten Zele, die hun jaarboek per post
wensen te ontvangen dienen het lidgeld met 3,50 EUR te verhogen en voor verzendingen naar het
buitenland moet het bedrag van 9,50 EUR worden toegevoegd.

Gewoon lid
Erelid
Beschermend lid

Zele
12,50 €
15,00 €
25,00 €

Lidgeld 2009
Per post buiten Zele
16;00 €
18,50 €
28;50 €

Per post naar het buitenland
22,00 €
24,50 €
34,50 €

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, 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. 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 worden jaarboeken bedeeld in de raadzaal;
2. op maandagavond 6 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 overschrijving van het lidgeld op rekeningnummer 001-2163743-40, met
de vermelding “JAARBOEK 39” ; een bestuurslid brengt ook in dit geval het jaarboek
bij U thuis.
2. Erfgoeddag: zondag 26 april 2009
Opnieuw nemen we als Heem- en Oudheidkundige Kring Zele deel aan de Erfgoeddag die dit jaar
het thema “UIT VRIENDSCHAP” meekreeg. We organiseren een thematentoonstelling in het
museum “Zeels Erfgoed” waarbij ondermeer de hiernavolgende items aan bod komen:
-

oorlogscorrespondentie tussen soldaten en hun voormalige Zeelse gastgezinnen
oude postkaarten “Groeten uit Zele”
oude nieuwjaarsbrieven en gelukwenstelegrammen
vriendschap tussen diverse sport- en culturele verenigingen naar aanleiding van het
evenement “Roparun”

Het museum is die dag open van 10 tot 18 uur
3. Week van de Amateurkunsten : 1-2 en 3 mei 2009
In het kader van deze Week van de Amateurkunsten nemen we met het museum deel aan
de “Kunstenaarsroute”. We openen de deuren van 14 tot 19 uur op vrijdag en zaterdag en van 11 tot
18 uur op zondag. Tevens stellen we een uitgebreide boekenstand op.
De Artistieke School voor Kunstnaaldkant exposeert op het binnenplein van het
dienstencentrum en bezoekers kunnen een drankje nuttigen aan democratische prijzen.
4. Heemkundig reis: zaterdag 16 mei 2009
Voor onze heemkundige reis kijken we in de richting van Limburg en meer bepaald naar
Winterslag en Bokrijk. We menen dat we weerom een bijzonder aantrekkelijk programma kunnen
aanbieden. Alle details zijn terug te vinden in de brief in bijlage aan deze ledenbrief.

Met onze vriendelijke groeten,

Annemarie D’hooge
Voorzitter

Martine SMET
Secretaris

BIJLAGE

HEEMKUNDIGE REIS NAAR DE VOORMALIGE
MIJNSITE VAN WINTERSLAG EN HET
PROVINCIAAL DOMEIN BOKRIJK
Zaterdag 16 mei 2009
Programma:

8 uur: vertrek aan het NMBS-station te Zele met autocar met bestemming Winterslag. We
worden vooreerst ontvangen in hotel “De Venne” met een kop koffie en een koffiekoek.
Vervolgens verkennen we de oude mijnsite in het gezelschap van 2 gidsen. We ontdekken het
verhaal van het zwarte goud, het ontstaan van de mijnen en de omliggende tuinwijken
13 uur: aankomst in het Provinciaal domein te Bokrijk voor een uitgebreide lunch
Menu:
Tomatenvelouté
Kalkoenfilet met romige champignonsaus, boontjes en kroketten
IJstaart en koffie of thee
Alle dranken aan tafel zijn inbegrepen: wijn, bier, frisdranken, waters
14 u 30: onder begeleiding van 2 gidsen op verkenning in Bokrijk. Onder het thema “Wonen
zoals het was” ontdekken we hoe mensen 100 geleden leefden en woonden. Hoe bouwden en
onderhielden ze hun huizen ? De gidsen nemen ons mee naar enkele woningen anno 1909 en
vertellen het verhaal van 3 families, geïllustreerd met voorwerpen en woonsituaties.
Rond 17 uur: Koffie met Limburgse vlaai en gezellig nakeuvelen !
Rond 18 uur: aanvang terugreis naar Zele

PRIJS: 55 EUR (alles inbegrepen)
INSCHRIJVING: Uiterlijk tegen 20 april
Er zijn maximum 50 plaatsen beschikbaar.
Inschrijving en betaling via overschrijving op rekening nummer 001-2163743-40 met de vermelding
“Winterslag – Bokrijk”

