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Beste leden,
Bij de start van dit nieuwe werkjaar zijn wij zo vrij U onze eerste ledenbrief van 2010 toe te
sturen. Ook dit jaar starten we met de voorstelling van alweer een nieuw jaarboek, dit keer het 40ste
in de rij en aldus een jubileumeditie.
Naast de publicatie van een nieuw jaarboek gaan we gedurende het jaar 2010 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: maandag 19 april 2010
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 intermezzo zorgt dit jaar het gezelschap “PACO theater”.
Zie alle details in bijlage 1 aan deze ledenbrief

2. Lidgelden 2010
Het HOK- bestuur ziet zich genoodzaakt om na 19 jaar het basisgeld licht aan te passen.
Een gewoon lid betaalt voortaan 15.00€. Het erelidmaatschap blijft onveranderd op 25.00€.
Wie ons een duwtje in rug wil geven is uiteraard welkom op de lijst van de ereleden.
Aangezien het dit jaar een jubileumuitgave betreft, ontvangen onze leden voor deze prijs een
jaarboek dat maar liefst 384 pagina’s dik is. Bovendien ontvangt u een afzonderlijke brochure van 48
pagina's met de INHOUD van de 40 jaarboeken, voorgesteld onder drie rubrieken: volgens jaartal,
auteur en thema.

Samenvattend geeft dit het hiernavolgend overzicht:

Gewoon lid
Erelid

Zele
15,00 €
25,00 €

Lidgeld 2010
Per post buiten Zele
18;50 €
28;50 €

Op welke wijze kan U het nieuwe jaarboek bekomen ?

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

1. op de heemkundige avond zelf worden jaarboeken bedeeld in de raadzaal;
2. op dinsdagavond 20 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 40” ; een bestuurslid brengt ook in dit geval het jaarboek
bij U thuis.

3. Erfgoeddag: zondag 25 april 2010
Opnieuw nemen we als Heem- en Oudheidkundige Kring Zele deel aan de Erfgoeddag die dit jaar
het thema “FAKE” meekreeg. We organiseren een thematentoonstelling in het museum “Zeels
Erfgoed”
Roger Servotte uit Steendorp stelt “FAKE” tentoon. Hij tekent en schildert marmer, Franse steen,
sierhout alsof het echt is.
Sinds 1956 is hij bezig met decoratietechnieken. De bezoekers krijgen tekst en uitleg bij dit alles.
Het museum is die dag open van 10 tot 17 uur
Info: Annemie D’hooge : tel 052 44 50 69 – François De Geest: tel. 052 44 97 14

4. Heemkundig reis: zaterdag 8 mei 2010
De heemkundige reis is dit jaar opgevat als een herdenkingsreis aan het begin van WOII ( 70 jaar
geleden)
met een bezoek aan het MEMORIAAL VAN VINKT en het CANADA WAR MUSEUM TE ADEGEM
(met wandeling in de mooie tuinen van Adegem) In de namiddag bezoeken we in IEPER o.a. de
werken van de Zeelse beeldhouwer Aloïs De Beule, die zijn ontworpen tijdens de heropbouw van de
stad na WOII.
Als piëteitsvolle afsluiter wonen wij te 20.00 uur THE LAST POST bij aan de Menenpoort.
Kortom…. een reis om niet te missen Alle praktische info en modaliteiten van inschrijven vinden de
leden in de bijlage 2 aan deze ledenbrief.
5. Museum Zeels Erfgoed en Documentatiecentrum HOK
Gedurende het werkjaar 2010 is het museum Zeels Erfgoed open op elke eerste en derde
zaterdag van de maand van 14 tot 17 uur (evenwel gesloten in de maanden juli en augustus)
Het documentatiecentrum is elke eerste zaterdag van de maand open van 14 tot 17 uur (evenwel
gesloten jn de maand augustus)
Museum en documentatiecentrum zijn tevens gesloten op zaterdag 1 mei (Feest van de Arbeid)

Met onze vriendelijke groeten,

Annemarie D’hooge
Voorzitter

Martine SMET
Secretaris

ZELE
Maandag 19 april 2010 te 20.00’ u, in de raadzaal van het gemeentehuis

BIJLAGE 1

JAARBOEK 2009 VAN DE HEEM- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING ZELE:
FEESTELIJKE VOORSTELLING VAN EEN JUBILEUMUITGAVE
Waarom een jubileumuitgave?
Het eerste jaarboek verscheen 40 jaar geleden. Het jaarboek 2009 wordt extra lijvig: niet
minder dan 384 pagina’s, met een overvloed aan interessante geschied- en heemkundige
bijdragen. Dankzij de vele illustraties, deels in kleurendruk, wordt het bovendien een lust
voor het oog.
Onze redactieleden en een gelegenheidsauteur behandelen een ruime variatie aan
onderwerpen: het kasteel van Zele-Hoek, het Zeelse slachthuis, de meidagen van 1940,
kunstvolle graftekens, het Ludgerusjaar, 50 jaar oud-leerlingenbond van het Pius XInstituut, enz. In de jaarlijkse kroniek worden de gebeurtenissen van Zele in 2009 ingebed
in een nationale en globale context.
Een jubileumgeschenk?
Veertig jaarboeken, dat betekent een schat aan heemkundige, familiekundige, historische
en bij uitbreiding zelfs toeristische informatie. Een makkelijk te raadplegen inventaris komt
in een afzonderlijk boekje dat de leden gratis ontvangen. Hierin wordt een beknopt overzicht
geboden van alle bijdragen die ooit in onze jaarboeken verschenen zijn, handig gesorteerd
per jaargang, per auteur en per thema.
Een jubileumuitgave verdient een jubileumvoorstelling!
De inhoud van het jaarboek wordt voorgesteld door de auteurs, in een vooraf gefilmd
interview, van op een geschikte locatie.
Een jubilerende heemkring, daar valt wat over te zeggen…
Dat hoeft niet met een saaie terugblik! De Kring vroeg aan Paco Theater om een
gelegenheidsstuk te schrijven met heemkunde als inspiratiebron. Auteur en scenarist Paul
Coppens maakte, speciaal voor onze Kring, een originele voorstelling die vooral
ontspanning brengt.
Het stuk “Heem” benadrukt in de eerste plaats de gedrevenheid waarmee leden van een
heemkundige kring hun taak uitoefenen. Er is de passie voor hun hobby en iedere kring
heeft, of streeft naar, een eigen museum. In het stuk zit humor en tragedie. Ieder mens
heeft trouwens zijn eigen levensverhaal met z’n ups en downs. Het gaat niet over wàt
heemkunde precies is, dat is zo uitgebreid. De leden weten dat zelf wel…Maar twee buren
en ex-concurrenten weten elkaar wél te vinden dankzij hun hobby’s en hun belangstelling
voor de lokale geschiedenis. Dankzij een heemkundige kring!
Een jubileumaanwezigheid?
Met dit programma verwacht HOK Zele een volle raadzaal! De avond wordt afgerond met
een receptie, aangeboden door het gemeentebestuur. De pas verschenen jaarboeken zijn,
zoals gewoonlijk, reeds verkrijgbaar direct na de voorstelling.
U bent van harte welkom!

BIJLAGE 2

HEEMKUNDIGE REIS 2010
VINKT - ADEGEM - IEPER
THEMA: NOOIT MEER OORLOG

Zaterdag 8 mei 2010
Programma:
08.00 u: vertrek aan het NMBS-station te Zele per autocar richting Vinkt bij Deinze.
09.00 u: aankomst te Vinkt en bezoek aan het oorlogsmemoriaal ter nagedachtenis van de
burgerslachtoffers van de meidagen van 1940. Tevens kort bezoek aan de plaatselijke parochiekerk,
waar E.H. Frans Michem van 1958 tot 1989 pastoor was. We krijgen uitleg van twee deskundige
gidsen van ter plaatse (tot 09.45 u).
10.15 u: aankomst in het Canada War Museum te Adegem. Ontvangst met koffie en een boterkoek.
Vanaf 10.45 u tot 11.45 u bezoeken we het interessante oorlogsmuseum onder leiding van een
deskundige gids. Aansluitend brengen we nog een kort vrij bezoek aan de prachtige uitgestrekte
tuinen rond het museum.
12.30 u: warm middagmaal in het restaurant van het Canada War Museum.
Menu:
Groentesoep
Varkensgebraad archiduc met witloof, worteltjes en gekookte aardappelen
Dame blanche en koffie
14.30 u: vertrek met de autocar richting Ieper. We houden even halt aan het Canadees oorlogskerkhof
van Adegem.
15.45 u: aankomst op de Grote Markt te Ieper, waar we verwelkomd worden door twee Ieperse
stadsgidsen. Tijdens dit geleid bezoek komen we heel wat te weten over de talrijke beeldhouwwerken
die Zelenaar Aloïs De Beule voor Ieper heeft gemaakt bij de wederopbouw van de stad na 1918. We
bezoeken o.a. de anglicaanse St. George’s Memorial Church, het historische kasselrijgebouw en
vooral de prachtige Sint-Maartenskathedraal.
18.00 u: broodmaaltijd in restaurant De Kollebloeme op de Grote Markt te Ieper. dubbele boterham
(kaas en Ardeense ham), sla en uitjes, koffie of thee.
19.30 u: korte wandeling naar de Menenpoort, waar we stipt te 20.00 u als waardige afsluiter van
onze uitstap de “Last Post” bijwonen. Aansluitend (20.30 u) aanvang terugreis naar Zele.

PRIJS:

50,- EUR (alles inbegrepen)

uiterlijk tegen 20 april, betaling via overschrijving op
rekeningnummer 001 – 2163743 – 40 met vermelding: heemkundige reis 2010. Europees
rekeningnummer: BE02 0012 1637 4340, BIC-code: GEBABEBB.
INSCHRIJVING:

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.

