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Heem- en Oudheidkundige Kring Zele vzw, Kouterbosstraat 62, 9240 Zele

Zele, maart 2013

Beste leden,

Bij de start van dit nieuwe werkjaar zijn wij zo vrij U onze eerste ledenbrief van 2013
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 43ste in de rij.
Naast de publicatie van een nieuw jaarboek gaan we gedurende het jaar 2013
onverminderd verder met de uitbouw van het museum “Zeels Erfgoed” en werken we
uiteraard ook continu verder aan de toekomst van het documentatiecentrum.
Ziehier onze activiteiten voor het eerste deel van het werkjaar:

Heemkundige avond: vrijdag 12 april 2013

De heemkundige avond start traditiegetrouw om 20 uur en vindt dit jaar plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis.
Hoogtepunt van de avond wordt ook nu weer de voorstelling van het nieuwe
jaarboek door de heer Marc De Block.
Voor het muzikaal intermezzo zorgt dit jaar het Zeelse mannenkoor De
Minnezangers en 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 !

Lidgelden 2013
Ziehier een overzicht:

Gewoon lid
Erelid

2013
Per post buiten Zele
Zele buitenland
15,00 € 18,50 €
25,00 € 28,50 €

Per post naar het
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 15 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 5 april 2013, van het lidgeld op
rekeningnummer 001-2163743-40, met de vermelding “JAARBOEK 43”; 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.

Erfgoeddag onder het thema “Stop de Tijd” : 21 april 2013.
.
De gemeentelijke collectie met kermis- en feestaffiches omvat heel wat pareltjes van
drukkunst en decoratie, die tevens een goed beeld geven van het ontspannings- en
verenigingsleven tijdens de decennia vóór de Grote Oorlog.
De Heem- en Oudheidkundige Kring (HOK) Zele kreeg de toestemming om er eens mee uit
te pakken. Aangevuld met eigen materiaal wordt het een leerzame stap terug in de tijd.
Naast diverse kermisaffiches uit de jaren 1880-1914 gaat het ook om affiches van
muziekfestivals, jaarmarkten, de inhaling van pastoors, nationale herdenkingen, concerten,
een vlaggenfeest, prijsdelingen en tentoonstellingen van de gemeentelijke teken-, muzieken weefschool, wedstrijden voor pluimvee, kleinvee, duiven en geiten, land- en
tuinbouwtentoonstellingen, e.a.
Verder worden nog kleinere documenten getoond die verband houden met het onderwerp,
zoals vuurwerkschema’s en enkele foto’s.
De vormgeving van de affiches is doorgaans sterk Belgisch gekleurd, maar ook de pareltjes
in art nouveaustijl en de verluchting met naïeve afbeeldingen zijn een lust voor het oog.

Praktisch:
TENTOONSTELLING
Kermis- en feestaffiches uit de belle époque (ca. 1880-1914).
Museum Zeels Erfgoed
Henri Van Daelecentrum
Lokerenbaan 43 (achter de bib)

Een organisatie van HOK (Heem- en Oudheidkundige Kring) Zele.
m.m.v. Gemeente Zele, Cultuurdienst Zele en Gemeentelijke Cultuurraad.
De tentoonstelling is te bezichtigen op zondag 21 april van 10-12 en van 14-18 u. Nadien
loopt ze nog verder tot 7 september 2013.
Een individueel bezoek is mogelijk op elke eerste en derde zaterdag van de maand en dit
telkens van 14 tot 17 uur.
Info, ook voor groeps- en schoolbezoeken: Anne-Marie D’hooge, voorzitter (052/44 50 69).
Onze website: www.hokzele.be.
Voorjaarsreis: 4 mei 2013
We organiseren een halve dagreis naar het bezoekerscentrum Liefkenshoek in Kallo,
gevolgd door een bezoek aan het museum van het 2e Gidsen regiment. De dag wordt
afgesloten met een aspergediner in Zuiddorpe.
Voor alle praktische informatie wordt verwezen naar de brief in bijlage 2 aan onderhavige
ledenbrief.

Internationale Kant-en Handwerkmarkt: 30 juni 2013
We nemen deel aan dit evenement met de boekenstand die zal worden opgesteld op de
Markt.

Tentoonstelling “Textiel netwerk”: juni 2013
We organiseren een expo in de gangen van het dienstencentrum.
Oproep aan de leden en sympathisanten
We zijn op zoek naar oude nummers van “Gazet van Zele en “De Zelenaar” van vóór 1975.
Meer details in de bijlage 1 aan deze ledenbrief.

Met onze vriendelijke groeten,

Annemie D’HOOGE
Voorzitter

Martine SMET
Secretaris

BIJLAGE 1

OPROEP AAN ONZE LEDEN EN SYMPATHISANTEN
GEZOCHT: OUDE NUMMERS VAN “GAZET VAN ZELE” EN “DE ZELENAAR”
VAN VOOR 1975

Onze kring bezit reeds een vrij volledige verzameling van de “Gazet van Zele”, met name
de jaargangen vanaf 1975. Die collectie wordt zorgvuldig bewaard en gearchiveerd.
Om onze verzameling te vervolledigen, zijn we op zoek naar exemplaren van de Gazet van
Zele van voor 1975. Meer specifiek de nummers van de jaargangen 1971, 1970, 1969 en
vooral alle oudste jaargangen van 1945 tot en met 1965.
Wie van die bovengenoemde jaargangen nog exemplaren van de Gazet van Zele in bezit
heeft en ze graag zou willen schenken, kan er onze kring een grote dienst mee bewijzen.
Die oude “gazetjes” bevatten namelijk een schat aan informatie over Zele en de Zelenaars
in vroegere jaren.
Wie zijn kostbare exemplaren van oude “gazetjes” liefst wil bijhouden bijv. omdat er
familieleden in vernoemd worden, kan niettemin langs komen met zijn nummers zodat we
ze tenminste digitaal kunnen fotograferen.
Een dringende oproep doen we tevens voor dat andere Zeelse weekblad van destijds, met
name De Zelenaar, uitgegeven bij Odilon Bracke, een uitgave die werd stopgezet in 1971.
Van dat Zeelse weekblad hebben we totnogtoe vrijwel niets in onze collectie. Niettemin
bevatte ook dit weekblad heel wat interessante informatie over het leven op onze gemeente
in die tijd. De Zelenaar was vooral ook gekend omwille van zijn wekelijks cursiefje “Het
Uiltje”.
ALLE exemplaren van De Zelenaar van Odilon Bracke zijn van harte welkom. We zullen er
zorgvuldig mee omspringen en ze een mooi plaatsje geven in ons archief.
Let wel: dergelijke krantjes kunnen we enkel fysiek bewaren wanneer ze nog in redelijke
staat zijn. Zwaar beschadigde, bevuilde of halfvergane exemplaren kunnen we niet in onze
collectie opnemen.
Wie oude exemplaren Gazet van Zele (voor 1975) of De Zelenaar (voor 1971) heeft, kan er
mee langskomen tijdens de openingsdagen van ons Documentatiecentrum of neemt eens
vooraf contact op met Karel De Wilde, Oudburgstraat 12 W 2 te Zele, tel. 052 / 45.14.12, email: karel.de.wilde1@telenet.be .

Alvast onze beste dank bij voorbaat !

BIJLAGE 2

Voorjaarsreis: Zaterdag 4 mei 2013
Programma:

12.30 uur: Vertrek per autocar aan het NMBS-station in Zele.

13.15 uur: Aankomst FORT LIEFKENSHOEK Kallo Beveren en ontvangst met koffie en
cake.

14.00 uur: Drie gidsen begeleiden ons voor het bezoek.

16.00 uur: Vertrek naar Zelzate
16.45 uur: Aankomst in Zelzate voor een bezoek aan het museum 2e Regiment Gidsen. De
groep wordt in drie gesplitst voor een bezoek aan drie museumzaaltjes, de
Leopardtank en eventueel “Mieke stroel” (benedenverdieping).

18.15 uur: Vertrek naar Zuiddorpe (NL).

18.45 uur: Restaurant “Onder de Linden”: aspergemenu met: aperitief, aspergeroomsoep,
asperges op Zuiddorpse wijze, drank, aardbeien met ijskreem, koffie.

PRIJS: 60 EUR per persoon (alles inbegrepen).

INSCHRIJVING: open tot volboeking, betaling via overschrijving op rekeningnummer 00012163743-4à van de Heem- en Oudheidkundige Kring Zele met vermelding “Voorjaarsreis
2013”
Europees rekeningnummer (IBAN) BE 02 0012 1637 4340 (BIC) GEBABEBB.

Er zijn maximaal 54 plaatsen beschikbaar. Reservatie is slechts geldig bij ontvangst van de
betaling. Bij volboeking wordt een wachtlijst aangelegd en worden de laatste intekenaars
hiervan verwittigd. Snel inschrijven is de boodschap !

Info: zie keerzijde

FORT LIEFKENSHOEK, aan de kreek Liefkine
Sinds 1952 stond het fort leeg, tot de gemeente Beveren het in 1980 kocht. In 1985 werd dit
uniek gebouw beschermd. Vorig jaar opende Fort Liefkenshoektunnel zijn deuren voor het
grote publiek. In een uniek toeristisch en educatief project, krijgt jong en oud een overzicht
van de functie van het fort en de impact die het had op de streek.
Het fort werd gebouwd in 1579 op de linkeroever van de Schelde om Antwerpen te
beschermen tegen de oprukkende Spaanse troepen. Het bleef twee eeuwen in handen van
de Hollanders. Daarna wisselde het fort nog verschillende keren van bezetter.
Ook de functie van het fort veranderde meermals: de quarantaineperiode, de Red Star
Line, het beleg van Antwerpen, de invloed van het water op de streek, de Schelde als
handelsstroom, de haven,…
Het fort beantwoordt nog aan het basistype van een 16e eeuws verdedigingswerk. Het
kruitmagazijn, de kat (verhoging op bolwerk) en het half cirkelvormig gebouw met
logeermogelijkheid voor 400 soldaten, dateren uit de periode van Napoleon (1810-1811).
De uitkijktoren biedt een prachtig uitzicht op de haven en haar industrie.

MUSEUM TWEEDE REGIMENT GIDSEN
Sinds 1994 bezit Zelzate een militair historisch museum.
Het 2e Regiment Gidsen was sinds 1874 een cavalerieregiment. Zelzate was het regiment
erkentelijk voor de grote offers die de eenheid had opgebracht bij de verdediging van
Zelzate in de meidagen van 1940. Na WO II werd het 2de Regiment Gidsen een Leopardtankbataljon (Altenrath, D) en werd in 1994 ontbonden.
Zelzate mocht het unieke patrimonium een thuis geven. Het regiment schonk een
Leopardtank (te bezichtigen).
Museum op eerste verdieping: zaal 1: ontstaan in 1834; zaal 2: WO II en periode
Euskirchen; zaal 3: van Altenrath tot de ontbinding in 1994.

