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Zele, maart 2015

Beste leden,

Bij de start van dit nieuwe werkjaar zijn wij zo vrij U onze eerste ledenbrief van 2015 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 45ste in de rij.
Naast de publicatie van een nieuw jaarboek gaan we gedurende het jaar 2015 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 27 maart 2015

De heemkundige avond start traditiegetrouw om 20 uur en vindt dit jaar plaats in de polyvalente
zaal Jan Praet in het Dienstencentrum (gebouw achter de bibliotheek).
Hoogtepunt van de avond wordt ook nu weer de voorstelling van het nieuwe jaarboek door de heer
Bert van Cauteren.
Voor het muzikaal intermezzo zorgt dit jaar de band “Voodoo Shop”.
Gedurende de korte pauze en op het einde van de avond is er mogelijkheid voor een bezoek aan
onze boekenstand.
Op het einde van de avond biedt HOK Zele de aanwezigen een drankje aan, ondertussen kan u ook
het lidgeld betalen en het nieuwe jaarboek meenemen.

Erfgoeddag onder het thema “Erf !” : 26 april 2015.
.
We plannen een expo die de culturele erfenis van het Zeelse verenigingsleven in het daglicht zet.
We exposeren fotomateriaal van diverse verenigingen, oude fototoestellen, projectoren en
voorwerpen uit de donkere kamer van de fotograaf.

Praktisch:
TENTOONSTELLING: FOTOGRAFISCH ERFGOED
Museum Zeels Erfgoed
Henri van Daelecentrum
Lokerenbaan 43 (achter de bibliotheek).

De tentoonstelling is te bezichtigen op zondag 26 april van 12 tot 17 uur.
Verder is individueel bezoek mogelijk op elke eerste en derde zaterdag van de maanden mei en juni
2015, dit telkens van 14 tot 17 uur. Groepsbezoeken kunnen ook nog tijdens de zomermaanden tot
15 augustus 2015.
Info, ook voor groeps- en schoolbezoeken: Anne-Marie D’hooge, voorzitter (052/44 50 69).
Onze website: www.hokzele.be.

Heemkundige reis: 9 mei 2015
Voor deze editie van de heemkundige reis staan een bezoek aan Baarle-Hertog en Baarle-Nassau
op het programma met als afsluiter een bezoek aan de abdij van Postel.
Voor alle praktische informatie wordt verwezen naar de brief in bijlage aan onderhavige ledenbrief.

Internationale Kant- en Handwerkmarkt: 28 juni 2015
We nemen deel aan dit evenement met de boekenstand die zal worden opgesteld op de Markt.

Met onze vriendelijke groeten,

Annemie D’HOOGE
Voorzitter

Martine SMET
Secretaris

BIJLAGE 1

HOK Zele: Lidgelden 2015

Gewoon lid
Erelid

15,00 €
25,00 €

Lidgeld 2015
Jaarboek
per post (binnenland)
19,00 €
29,00 €

Jaarboek
per post (buitenland)
26,50 €
36,50 €

Op welke wijze kan u het lidgeld 2015 betalen ?
Door vooraf het bedrag van het lidgeld over te schrijven op het rekeningnummer van HOK-Zele :
(IBAN) BE02 0012 1637 4340 (BIC) GEBABEBB, met de vermelding “Lidgeld 2015”
(zie aangehecht overschrijvingsformulier).
Gelieve deze overschrijving uit te voeren vóór 23 maart 2015 om onze administratie vlot te
laten verlopen.
Ofwel :
1. Cash ter plaatse op de Heemkundige avond (vrijdag 27 maart 2015).
2. Cash in ons lokaal in het dienstencentrum op maandag 30 maart van 19 tot 20 uur.
3. Cash rechtstreeks aan het bestuurslid die lidkaart en jaarboek later aan huis brengt.
Wie onze vereniging een financieel duwtje in de rug wil geven is uiteraard welkom als erelid.

Op welke wijze bekomt U dan Uw nieuwe jaarboek ?
1. Op de heemkundige avond zelf worden de jaarboeken bedeeld in de zaal, na voorafbetaling
van het lidgeld 2015 of betaling cash ter plaatse.
2. Op maandagavond 30 maart in ons lokaal in het dienstencentrum van 19 tot 20 uur, na
voorafbetaling van het lidgeld 2015 of betaling cash ter plaatse.
3. Door een bestuurslid die het jaarboek aan huis brengt, na voorafbetaling van het lidgeld 2015
of betaling cash aan het bestuurslid bij u thuis.
4. Via de post, enkel mogelijk na voorafbetaling van het lidgeld 2015 via overschrijving (voor de
tarieven die dan gelden: zie tabel bovenaan).

Bijlage 2

HEEMKUNDIGE DAGREIS
BAARLE-HERTOG / BAARLE-NASSAU EN POSTEL
Zaterdag 9 mei 2015.
Programma:
08.15 u:

Vertrek per autocar aan het NMBS-station Zele.

10.15 u:

Aankomst in Baarle-Hertog en ontvangst met 2 kopjes koffie/thee
en smokkelgebak in Brasserie De Twee Leeuwen.

11.00 u:

Wandeling (1,2 km) met twee gidsen door het centrum van
Baarle-Hertog / Baarle-Nassau met zijn unieke enclavesituatie.

12.30 u:

Middagmaal in Brasserie De Twee Leeuwen, Kerkplein te Baarle:
Menu: Groentesoep
Kipfilet met vruchtjes, frieten/puree, 2 warme groentes en sla
Dame blanche.
(Dranken niet inbegrepen)

14.30 u:

Bezoek aan het Kaarsenmuseum met zijn prachtige collectie
sculpturen in bijenwas.

15.30 u:

Vertrek per autocar naar het gehucht Zondereigen (6 km) voor een
geleid bezoek aan de gereconstrueerde Dodendraad met Schakelhuis
uit WO I, die de enclaves van Baarle-Hertog in neutraal gebied hield.

16.30 u:

Einde van het programma Baarle en vertrek naar Postel.

17.00 u:

Gegidst bezoek aan de abdij van Postel met haar prachtige gebouwen,
tuinen en unieke interieurs.

18.00 u:

Broodmaaltijd in Gasthof De Beiaard naast de abdij van Postel.
3 soorten Postels abdijbrood, Postelse abdijkaas, 2 soorten ham,
Assortiment gebak. Koffie en thee naar believen (inbegrepen).

19.00 u:

Vertrek uit Postel. Aankomst te Zele rond 21.00 u.

PRIJS:

Leden met gezinsleden : 55 € per persoon.
Niet leden : 60 € per persoon

INSCHRIJVING: open tot volboeking, betaling via overschrijving op het rekeningnummer
(IBAN) BE02 0012 1637 4340 - (BIC) GEBA BE BB van Heem- en Oudheidkundige Kring
Zele, met vermelding “Baarle-Hertog en Baarle-Nassau”.
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!

Baarle-Hertog / Baarle-Nassau, de Belgische enclaves in Nederland
In het dorp Baarle, halverwege tussen Turnhout en Tilburg, heeft de grillige geschiedenis
merkwaardige sporen nagelaten. De oorsprong van beide Baarles ligt in het feodale
systeem van de Middeleeuwen, toen gronden werden geruild en in leen gegeven. De Lage
Landen waren een territoriale lappendeken van kleine baronieën en domeinen.
In de late Middeleeuwen was Baarle opgesplitst onder twee leenheren. Zo ontstonden
“Baarle onder den Hertog van Brabant” en “Baarle onder de graaf van Oranje Nassau”.
Kerkelijke en wereldlijke heren kwamen en gingen, de godsdienstoorlogen, de Belgische
opstand en de beide wereldoorlogen raasden over het land, maar de bestaande grenzen
van de Baarlese enclaves bleven intact.
Door die speling van de geschiedenis kwamen na 1830 de enclaves van de Belgische
gemeente Baarle-Hertog pal in het grondgebied van de Nederlandse gemeente BaarleNassau te liggen. Bij het vastleggen van de Belgisch-Nederlandse grens (1839), bleek de
territoriale situatie nabij Baarle dermate ingewikkeld, dat men zich tevreden stelde met de
nationaliteitsbepaling van alle percelen zonder echte grenslijn (het fameuze “gat in de
grens”). Pas in 1995 werden, na 15 jaar kadastrale opmetingen, de grenzen van de
Baarlese enclaves formeel tot rijksgrenzen, opnieuw zonder enige grenscorrectie.
Het betreft namelijk niet één enclave, maar wel in totaal 30 enclaves, namelijk 22 Belgische
enclaves in Nederlands grondgebied, 7 Nederlandse subenclaves in het Belgische
enclavegebied en tot slot één Nederlandse enclave (een stuk weiland) in het Belgisch
grondgebied. Het gehucht Zondereigen, dat iets zuidelijker in het Belgische “vasteland” ligt,
behoort eveneens tot de gemeente Baarle-Hertog. In het centrum van Baarle loopt de grens
dermate grillig door de straten heen, dat men de exacte grenslijn met gekleurde stoeptegels
heeft zichtbaar gemaakt. De huisnummers zijn ook steeds voorzien van een Belgisch of
Nederlands vlagje. De grens loopt ook vaak dwars door de huizen heen; daar geldt de
“voordeurregel” (men woont in het land waar de voordeur zich bevindt). Maar Baarle zou
Baarle niet zijn als er zelfs huizen voorkomen waar de grens midden door de voordeur
loopt…
Baarle-Hertog telt 2600 inwoners, Baarle-Nassau 6700 inwoners. Door die specifieke
situatie bleven beide gemeenten gespaard van fusies en gemeentelijke herindeling. Een
dorp met twee gemeentehuizen, twee burgemeesters, twee politieposten, twee katholieke
kerken op minder dan 100 meter afstand die behoren tot verschillende bisdommen, twee
systemen voor elektriciteit en telefonie. Een unieke samenwerking tussen beide
gemeentebesturen in twee verschillende landen met vaak grondige verschillen in wetgeving
en bestuurspraktijk, zorgt ervoor dat Baarle een leefbaar dorp is qua wegeninfrastructuur,
water en gas, cultuur, erfgoed en vooral een zeer bloeiend centrum vol florissante horeca en
grenswinkeltjes.

