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Zele, februari 2012

Beste leden,
Bij de start van dit nieuwe werkjaar zijn wij zo vrij U onze eerste ledenbrief van 2012 toe te
sturen. Ook dit jaar start ons werkjaar met de heemkundige avond en aldus de voorstelling van
ste
alweer een nieuw jaarboek, dit keer het 42 in de rij.
Naast de publicatie van een nieuw jaarboek gaan we gedurende het jaar 2012 onverminderd
verder met de uitbouw van het museum “Zeels Erfgoed” en werken we uiteraard ook continu verder
aan de toekomst van het documentatiecentrum.
Deze ledenbrief betreft evenwel enkel de organisatie van de heemkundige avond en de
verdere informatie aangaande de terbeschikkingstelling van het nieuwe jaarboek.
Alle overige activiteiten die in 2012 op stapel staan, met inbegrip van de heemkundige reis,
zullen worden toegelicht in een ledenbrief die einde maart zal worden toegestuurd aan alle leden.
Wat de verspreiding van toekomstige ledenbrieven betreft wordt aan de leden
gevraagd om desgevallend hun e-mailadres mee te delen via hokzele@hotmail.com. In
voorkomend geval zullen we aldus voortaan de ledenbrieven elektronisch doorsturen aan de
betrokkenen.
Heemkundige avond: vrijdag 16 maart 2012
De heemkundige avond start traditiegetrouw om 20 uur en vindt dit jaar plaats in de
polyvalente zaal in het dienstencentrum, Lokerenbaan 43 (achter de bibliotheek). De raadzaal is
momenteel onbeschikbaar omwille van lopende renovatiewerkzaamheden aan het gemeentehuis.
Hoogtepunt van de avond wordt ook nu weer de voorstelling van het nieuwe jaarboek door
Erik Pletinck, ondervoorzitter van de Heem- en Oudheidkundige Kring en historicus van opleiding.
We voorzien tevens een lezing door archeologen over de recente opgravingen op de
verkaveling aan de Kouterbosstraat, zijnde de toekomstige “Smeyersberg”.
Voor het muzikaal intermezzo zorgt dit jaar het ensemble “Chapeau Noir”. Het repertoire van
deze band gaat van oud Vlaamse liederen tot ambiance liedjes met een “jazzy” karakter. En gospel
of hymne geven eveneens kleur aan het optreden !
Gedurende een korte pauze is er mogelijkheid voor een bezoek aan onze boekenstand.
We sluiten de avond af met een receptie die ons wordt aangeboden door het
gemeentebestuur, waarvoor onze oprechte dank !
VOOR VERVOLG: ZIE KEERZIJDE

Lidgelden 2012
Ziehier een overzicht:

Gewoon lid
Erelid

Zele
15,00 €
25,00 €

2012
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 ons lokaal in het
dienstencentrum;
2. op maandagavond 19 maart 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 10 maart 2012, van het lidgeld op
rekeningnummer 001-2163743-40, met de vermelding “JAARBOEK 42”; een bestuurslid
brengt ook in dit geval het jaarboek bij u thuis. Gelieve in dit geval deze overschrijving van
het lidgeld zo spoedig mogelijk na ontvangst van deze ledenbrief uit te voeren teneinde onze
penningmeester toe te laten één en ander zo vlot mogelijk te verwerken.

Met onze vriendelijke groeten,

Annemarie D’hooge
Voorzitter

Martine SMET
Secretaris

