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Zele, maart 2014
Beste leden,

Bij de start van dit nieuwe werkjaar zijn wij zo vrij U onze eerste ledenbrief van 2014
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 44ste in de rij.
Naast de publicatie van een nieuw jaarboek gaan we gedurende het jaar 2014
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 28 maart 2014

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 Em. Prof. Dr. Marc van Uytfanghe.
Voor het muzikaal intermezzo zorgt dit jaar de Koninklijke Harmonie St-Cecilia 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 2014
Ziehier een overzicht:

Gewoon lid
Erelid

2014
Zele Per post buiten Zele
15,00 € 18,50 €
25,00 € 28,50 €

Per post naar 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 31 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 24 maart 2014, van het lidgeld op
rekeningnummer (IBAN) BE02 0012 1637 4340 - (BIC) GEBA BE BB , met de
vermelding “JAARBOEK 44”; 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 “Grenzeloos” : 27 april 2014.
.
We plannen een expo met een grote inbreng van de Algemene Administratie van de
Douane & Accijnzen. Deze overheidsdienst hanteert als slogan: “Grenzeloos maar niet
Straffeloos” !
We krijgen materiaal in bruikleen dat in beslag genomen is zoals nepwaren, namaak
juwelen en kledij, drugs enz. uit verschillende landen van herkomst. Bovendien zal er ook
informatie zijn over wat er bij reizen al dan niet mag ingevoerd of uitgevoerd worden.

Praktisch:
TENTOONSTELLING:
Museum Zeels Erfgoed
Henri van Daelecentrum
Lokerenbaan 43 (achter de bib)

De tentoonstelling is te bezichtigen op zondag 27 april van 10-12 en van 14-18 u. Nadien
loopt ze nog verder tot eind 2014.
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.
Heemkundige reis: 17 mei 2014
In het kader van de herdenking van het begin van de Grote Oorlog (1914-2014) plannen we
een volledige dag in de Westhoek.
Voor alle praktische informatie wordt verwezen naar de brief in bijlage aan onderhavige
ledenbrief.

Internationale Kant-en Handwerkmarkt: 29.juni 2014
We nemen deel aan dit evenement met de boekenstand die zal worden opgesteld op de
Markt.
Organisatie van een expo rond “De Grote Oorlog” op 26 september 2014
In het kader van de herdenking van het begin van de Grote Oorlog organiseren we een
thematentoonstelling in september 2014.
Alle verder info omtrent deze expo zal terug te vinden zijn in onze ledenbrief die na de
zomervakantie zal worden verspreid aan onze leden.
We doen evenwel reeds een oproep aan onze leden en sympathisanten die over materiaal
zouden beschikken dat kan worden aangewend voor deze expo.
Ingeval u over documenten, fotomateriaal, soldatenuniformen, voorwerpen, enz.
beschikt die betrekking hebben op evenementen die hebben plaats gevonden in onze
streek, zouden we het ten zeerste op prijs stellen indien we deze mogen gebruiken
voor deze tentoonstelling.
Al het beschikbare materiaal wordt na de expo uiteraard terug bezorgd aan de eigenaar(s) !
U kan hiervoor contact met ons opnemen via de hiernavolgende kanalen:
e-mail: hokzele@hotmail.com of annemie.dhooge@gmail.com
Telefonisch met Mevr. Annemie D’hooge op het nummer 052 44 50 69.

Alvast bedankt om hiervan samen met ons een boeiende expo te maken !

Met onze vriendelijke groeten,

Annemie D’HOOGE
Voorzitter

Martine SMET
Secretaris

BIJLAGE

Heemkundige reis: Zaterdag 17 mei 2014
Programma:

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

09.00 uur: Aankomst in Poperinge en ontvangst met koffie en boterkoek.

10.00 uur: Bezoek aan TALBOT HOUSE in het gezelschap van stadsgidsen.

11.30 uur: Bezoek aan LIJSSENTHOEK begraafplaats en het bezoekerscentrum.

13.00 uur: Lunch in Poperinge (broodmaaltijd en dessert).

14.00 uur: Vertrek Zonnebeke voor een bezoek aan het Memorial Museum Passchendaele
onder begeleiding van gidsen.
16.30 uur: Bezoek aan de Belgische militaire begraafplaats te Houthulst met een gids.

17.00 uur: vertrek naar Poperinge voor avondmaaltijd (3-gangen).

20.00: terugreis naar Zele.
PRIJS: 60 EUR per persoon voor leden en 70 EUR per persoon voor niet-leden (alles
inbegrepen).

INSCHRIJVING: open tot volboeking, betaling via overschrijving op rekeningnummer
(IBAN) BE02 0012 1637 4340 - (BIC) GEBA BE BB van de Heem- en Oudheidkundige
Kring Zele met vermelding “De Westhoek”.
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. Snel inschrijven is de boodschap !
Een beetje informatie betreffende de locaties die we bezoeken:
1. TALBOT HOUSE

Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakt Poperinge deel uit van het kleine stukje onbezet
België. Weg van het krijgsrumoer van de Ieperse frontstreek, groeit de stad uit tot het
zenuwcentrum van de Britse sector.

Midden in die drukke stad openen de aalmoezeniers Neville Talbot en Philip
"Tubby" Clayton in december 1915 een Clubhuis. Zonder onderscheid van rang kunnen
soldaten er drie jaar lang terecht voor een zeldzaam moment van rust en ontspanning.
Vandaag is de plek, net als toen, een vredige halte langs het parcours van de "Grote
Oorlog" in de Westhoek.

2. LIJSSENTHOEK
Lijssenthoek Military Cemetery is de indrukwekkende getuige van meer dan vier jaar
oorlogsgeweld. Van 1915 tot 1920 was op het gehucht Lijssenthoek het grootste
evacuatiehospitaal van de Ieperboog gevestigd. Vandaag weerspiegelt de begraafplaats de
Grote Oorlog.
Het bezoekerscentrum vertelt het verhaal van deze unieke site.

3. MEMORIAL MUSEUM PASSCHENDAELE
Tijdens het Britse offensief van 1917 werden hier in 100 dagen tijd 500.000 militairen buiten
gevecht gesteld voor een terreinwinst van amper 8 kilometer. Passendale werd een
internationaal symbool van zinloos oorlogsgeweld in zijn meest gruwelijke vorm.
In het Memorial Museum wordt de herinnering aan de slag levendig gehouden met foto - en
filmbeelden, een uitgebreide collectie historische voorwerpen en levendig gereconstrueerde
taferelen. Blikvanger is een onderaardse gang met communicatie- en verbandpost,
hoofdkwartieren, werk- en slaapplaatsen. Een adembenemende ervaring van hoe de Britten
als mollen onder de grond leefden... omdat er boven niets meer was.
Het museum is ondergebracht in het historisch kasteeldomein van Zonnebeke, op de weg
naar Tyne Cot Cemetery. Tyne Cot is de grootste begraafplaats van de Commonwealth met
12.000 graven en een indrukwekkend Missing Memorial. Met een deskundige gids kan je
ook een bezoek brengen aan een onlangs ontdekte ondergrondse verbandpost, de Duitse
loopgraven in Bayernwald en strategische punten zoals de Menin Road, 's Graventafel en
Polygon Wood. Het Memorial Museum Passchendaele 1917 is dé ideale uitvalsbasis voor
een bezoek aan de oude slagvelden, een absolute must voor toerist én specialist.
4. BELGISCHE MILITAIRE BEGRAAFPLAATS IN HOUTHULST
De Belgische militaire begraafplaats van Houthulst is gesitueerd net ten zuiden van het
dorpscentrum van Houthulst bij het Vrijbos. De begraafplaats werd in 1924-1925 opgericht
en telt in totaal 1.907 graven waarvan 1.823 Belgische graf- en gedenktekens.
De begraafplaats is in stervorm aangelegd en is 5,24 ha groot.
De meeste soldaten sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog tijdens het eindoffensief van 28
september 1918, waarbij het bos van Houthulst op de Duitsers werd heroverd. Er zijn
tevens 81 Italiaanse grafkruisen terug te vinden. Het betreffen krijgsgevangenen die onder
andere als sjouwer aan de slag waren in de havens van Roeselaere en Izegem. Tijdens het
eindoffensief werden deze Italianen als levend schild gebruikt.

