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Beste leden,
Bij de start van dit nieuwe werkjaar zijn wij zo vrij U onze eerste ledenbrief van 2011 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 41ste in de rij.
Naast de publicatie van een nieuw jaarboek gaan we gedurende het jaar 2011 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 een overzicht.
1. Heemkundige avond: vrijdag 1 april 2011
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 nieuwe en weer
bijzonder lijvig jaarboek. Voor het muzikaal intermezzo zorgt dit jaar Blaaskapel “Den Bookhamer”
onder leiding van kapelmeester Franky François.
Aansluitend volgt een lezing door Wilfried De Paepe over de verbroedering tussen de
gemeente Zele en de Beierse stad Cham.
Na een korte pauze, gedurende dewelke er mogelijkheid is voor een bezoek aan onze
boekenstand, volgt de voorstelling van het jaarboek 41.
We sluiten de avond af met een receptie die ons wordt aangeboden door het
gemeentebestuur, waarvoor onze oprechte dank !
2. Lidgelden 2011
Vorig jaar deden wij via de ledenbrief een vrijblijvende oproep aan onze leden om erelid te
worden aan 25 EUR lidmaatschap. Deze oproep werd beantwoord door 156 ereleden. Het nieuwe
jaarboek telt andermaal 384 pagina’s met geïllustreerde Zeelse geschiedenis. Wie ons een duwtje in
de rug wil geven is uiteraard welkom om de lijst van de ereleden aan te vullen, wiens naam wij met
dank in het jaarboek publiceren.

Samenvattend geeft dit het hiernavolgend overzicht:

Gewoon lid
Erelid

Zele
15,00 €
25,00 €

Lidgeld 2011
Per post buiten Zele
18,50 €
28,50 €

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

Op welke wijze kan U het nieuwe jaarboek bekomen ?
1. op de heemkundige avond zelf worden de jaarboeken bedeeld in de raadzaal;
2. op maandagavond 4 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, uiterlijk tegen 28 maart 2011, van het lidgeld op
rekeningnummer 001-2163743-40, met de vermelding “JAARBOEK 41”; een bestuurslid
brengt ook in dit geval het jaarboek bij u thuis.
3. Erfgoeddag: zondag 1 mei 2011

Opnieuw nemen we als Heem- en Oudheidkundige Kring Zele deel aan de Erfgoeddag die dit jaar
het thema “ARMOE TROEF” meekreeg. We organiseren een thematentoonstelling in het museum
“Zeels Erfgoed”
Het museum is die dag open van 10 tot 17 uur
Info: Annemie D’hooge : tel 052 44 50 69
Op diezelfde 1 mei openen we bovendien een tweede thematentoonstelling met als titel “Kant uit het
Kapelhof”.
4. Heemkundig reis: zaterdag 14 mei 2011
Voor de heemkundige reis kijken we dit jaar in de richting van de Westhoek en Frans-Vlaanderen.
Onder het thema “Parels van de Westhoek en Frans-Vlaanderen” bezoeken we het historische
stadje Lo en de stadjes Hondschoote en Bergues in Noord-Frankrijk.
Alle praktische info en modaliteiten van inschrijven vinden de leden in de bijlage aan deze
ledenbrief.

5. Expo “Tec-stiel” : van 17 juni tot en met 26 juni 2011
In het kader van een samenwerking tussen de textielmusea uit onze regio, opent het
museum “Zeels Erfgoed” de deuren gedurende de hiervoor vermelde data telkens van 14 tot 17 uur..

6. Museum Zeels Erfgoed en Documentatiecentrum HOK
Gedurende het werkjaar 2011 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 gedurende de maand augustus)

Met onze vriendelijke groeten,

Annemarie D’hooge
Voorzitter

Martine SMET
Secretaris

BIJLAGE

HEEMKUNDIGE REIS 2011
VERBORGEN PARELS VAN DE WESTHOEK
EN FRANS-VLAANDEREN
Zaterdag 14 mei 2011
Programma:
08.00 u: vertrek per autocar aan het NMBS-station te Zele.

10.00 u: aankomst in het kleine historische stadje Lo, waar we verwacht worden voor ontvangst met
koffie en de gekende koekjes van Lo in hotel de Oude Abdij.

10.40 u: geleide stadswandeling langs de talrijke historische monumenten van Lo: het renaissancestadhuis, de Westpoort met Caesarboom, de Duiventoren, de Sint-Pieterskerk, enz. Alle
monumenten liggen op wandelafstand van mekaar.

12.00 u: warm middagmaal in het restaurant Stadhuis, gevestigd in het voormalige historische
stadhuis van Lo.
Menu:
Potjesvlees (een streekspecialiteit) met rauwkost
Ardeens gebraad met perziken, salade en kroketten
Chocolademousse met vanille-ijs
1 consumptie (water of bier) in de prijs inbegrepen

14.00 u: met onze autocar gaan we over de “schreve” naar Frans-Vlaanderen. Onze gids van de
VVV Lo-Reninge begeleidt ons naar twee historische stadjes in de vergeten uithoek van NoordFrankrijk: HONDSCHOOTE en BERGUES. In Hondschoote bezichtigen we het kleine centrum met
zijn historische kerk en stadhuis. In de versterkte en ommuurde stad Bergues (Sint-Winoksbergen)
bezichtigen we de stadswallen, het belfort, de ruïne van de Sint-Winoksabdij, het pandjeshuis en de
talrijke historische gebouwen die de stad rijk is.

18.00 u: terug in Lo waar we verwacht worden in hotel de Oude Abdij voor het avondmaal:
gemengde koude schotel met brood (drank niet inbegrepen). Te 19.00 uur vatten we de terugreis
aan; aankomst te Zele rond 21.00 uur.
PRIJS: 55,- EUR per persoon (alles inbegrepen)
INSCHRIJVING: uiterlijk tegen 20 april 2011 met betaling via overschrijving op rekeningnummer
001 – 2163743 – 40 van HOK Zele met vermelding “heemkundige reis 2011”. Europees nr.: (IBAN)
BE02 0012 1637 4340, (BIC) GEBABEBB.

Er zijn maximaal 49 plaatsen beschikbaar. Reservatie is slechts geldig bij ontvangst van de betaling.
Bij volboeking wordt een wachtlijst aangelegd en worden de laatste intekenaars hiervan verwittigd.

