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Zele, maart 2016

Beste leden,

Bij de start van dit nieuwe werkjaar zijn wij zo vrij U onze eerste ledenbrief van 2016 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 46ste in de rij.
Naast de publicatie van een nieuw jaarboek gaan we gedurende het jaar 2016 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 15 april 2016

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
Luc Herwege.
Voor het muzikaal intermezzo zorgt dit jaar de Discovery Big Band uit Lokeren.
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 wordt aan de aanwezigen een drankje aangeboden en ondertussen kan
u ook het lidgeld betalen en het nieuwe jaarboek meenemen.

Erfgoeddag onder het thema “Rituelen !” : 24 april 2016.
.
We plannen een expo waarop verschillende kledingstukken worden tentoongesteld die worden
gedragen bij rituelen: doopsel, eerste communie, plechtige communie, vormsel, huwelijk, uitvaart
enz….
Al deze stukken zullen worden gedocumenteerd en aangevuld met foto’s en diverse accessoires.

Praktisch:
TENTOONSTELLING “RITUELEN”
Henri van Daelecentrum
Lokerenbaan 43 (achter de bibliotheek).

De tentoonstelling is te bezichtigen op zondag 24 april van 10 tot 17 uur.
Verder is individueel bezoek mogelijk op elke eerste en derde zaterdag van de maanden mei en juni
2016, dit telkens van 14 tot 17 uur. Groepsbezoeken kunnen ook nog tijdens de zomermaanden tot
15 augustus 2016.
Info, ook voor groeps- en schoolbezoeken: Anne-Marie D’hooge, voorzitter (052/44 50 69).
Onze website: www.hokzele.be.

Heemkundige reis: 21 mei 2016
Voor deze editie van de heemkundige reis staan een bezoek aan het Hôpital Notre-Dame à la Rose
in Lessen, een bezoek aan het kasteel van Louvingnies en een bezoek aan het Maison des Géants
in Ath op het programma..
Voor alle praktische informatie wordt verwezen naar de brief in bijlage aan onderhavige ledenbrief.

Internationale Kant- en Handwerkmarkt: 26 juni 2016
We nemen deel aan dit evenement met de boekenstand die zal worden opgesteld op het
binnenplein aan het dienstencentrum (achter de bibliotheek).

Met onze vriendelijke groeten,

Annemie D’HOOGE
Voorzitter

Martine SMET
Secretaris

Bijlage 1

Lidmaatschap HOK Zele 2016
De leden ontvangen jaarlijks het omvangrijke jaarboek, inbegrepen in de prijs van het lidgeld.

Lidgeld gewoon lid:
Lidgeld erelid:

15.00 euro
25.00 euro

Wie onze vereniging een financieel duwtje in de rug wil geven is uiteraard welkom als erelid.
Wenst U het jaarboek (de prijs ervan is inbegrepen in het lidgeld) met de Post te ontvangen, dan telt U bij
bovenstaande bedragen 4.00 euro port bij voor binnenlandse post,
en 11.50 euro port voor verzending naar het buitenland.

Gewoon lid
Erelid

Lidgeld 2016, het nieuwe jaarboek inbegrepen
Lidgeld, inclusief verzending van Lidgeld, inclusief verzending van
Lidgeld
het jaarboek met de post
het jaarboek met de post
(binnenland)
(buitenland)
15,00 €
19,00 €
26,50 €
25,00 €
29,00 €
36,50 €

Op welke wijze kan U het lidgeld 2016 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 2016”, eventueel via het
aangehechte overschrijvingsformulier.
Gelieve deze overschrijving vóór 10/04/2016 uit te voeren om onze administratie vlot te laten verlopen.
Ofwel :
1. Cash ter plaatse op de Heemkundige avond (vrijdag 15 april 2016).
2. Cash in ons lokaal in het dienstencentrum op maandag 18 april 2016 van 19 tot 20 uur.
3. Cash rechtstreeks aan het bestuurslid die lidkaart en jaarboek later aan huis brengt.

Op welke wijze bekomt U dan Uw nieuwe jaarboek en lidkaart ?
1. Op de heemkundige avond zelf kan U het jaarboek meenemen, na voorafbetaling van het lidgeld 2016
of betaling cash ter plaatse.
2. Op maandagavond 18 april in ons lokaal in het dienstencentrum van 19 tot 20 uur, na voorafbetaling
van het lidgeld 2016 of betaling cash ter plaatse.
3. Door een bestuurslid die het jaarboek aan huis brengt, na voorafbetaling van het lidgeld 2016 of
betaling cash aan het bestuurslid bij u thuis, gratis thuisbezorging enkel binnen Zele.
4. Via de post, enkel mogelijk na voorafbetaling via overschrijving van het lidgeld 2016, verhoogd met de
portkosten (zie tabel).

Bijlage 2

HEEMKUNDIGE DAGREIS
HOPITAL NOTRE DAME A LA ROSE – KASTEEL VAN
LOUVIGNIES – REUZENHUIS IN ATH
Zaterdag 21 mei 2016
Programma:
08.00 u:

Vertrek per autocar aan de ZANDBERG te Zele.

09.15 u:

Aankomst in Lessen en ontvangst met koffie/thee
en een croissant in het Hôpital Notre-Dame à la Rose in Lessen

10.00 u:

Bezoek aan het Hôpital Notre-Dame à la Rose onder begeleiding van 2
Nederlandstalige gidsen.

12.30 u:

Middagmaal in het gastronomisch restaurant van het Hôpital Notre-Dame à la
Rose: broodjesmaaltijd met inbegrip van alle dranken.

14.00 u:

Bezoek aan het prachtige kasteel van Louvignies onder begeleiding van
Nederlandstalige gidsen.

15.30 u:

Bezoek aan het Reuzenhuis in Ath onder begeleiding van Nederlandstalige
gidsen.

17.45u:

Avondmaaltijd in Ath: voorgerecht, hoofdschotel en dessert.

19.30 u:

Vertrek uit Ath en aankomst te Zele rond 21.00 u.

PRIJS:

Leden HOK Zele (met inbegrip van de gezinsleden): 65 EUR
Niet leden HOK Zele: 75 EUR

INSCHRIJVING: open tot volboeking, betaling via overschrijving op het rekeningnummer
(IBAN) BE02 0012 1637 4340 - (BIC) GEBABEBB van Heem- en Oudheidkundige Kring
Zele, met vermelding “heemkundige reis”.
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 !

Het Hôpital Notre-Dame à la Rose
Het Hôpital Notre-Dame à la Rose is een museum en voormalig ziekenhuis in Lessen in de
Belgische provincie Henegouwen.
Deze instelling, die in 1242 door de Franse prinses Alix De Roisit werd gesticht als opvang voor
armen en zieken, diende bijna 750 jaar, tot 1980, als ziekenhuis en in recentere tijden als
bejaardentehuis. Tegenwoordig fungeren de kloostergebouwen, uit de 16de tot 18de eeuw, als een
museum dat aandacht besteedt aan de eigen geschiedenis. Er zijn ziekenzalen, bedden, medische
instrumenten, recepten, tinnen vaatwerk (voor de patiënten), Doorniks porselein (voor de zusters,
een bibliotheek met 2000 antieke boeken, schilderijen en kostbaar goud- en zilversmeedwerk te
zien. Bij het complex horen bovendien een kloostergang, kapel, kruidentuin en ijshuis. Lessen
(Frans: Lessines) stond bekend om zijn porfier, een gevlekte, donkerrode steensoort die als
architectonische decoratie diende.

Het Kasteel van Louvignies
Het kasteel van Louvignies verwelkomt je te midden van de Henegouwse velden, op enkele
kilometers van Soignies in de provincie Henegouwen.
Het kasteeldomein, dat eigendom was van de familie Villegas de Saint-Pierre onderging een
uitgebreide en lange transformatie en heropbouw in de 19de eeuw, vooral tussen 1878 en 1885,
door de architect Désiré Limbourg en de landschapsarchitect Louis Fuchs.
Het pand werd omgevormd tot een gastvrij kasteel dat het ecclectisme uit die tijd weerspiegelt: een
combinatie van verschillende stijlen, maar met behoud van delen van vroegere bouwperiodes. De
binnenhuisdecoratie, het meubilair en de voorwerpen zijn gebleven en maken van het geheel een
voorbeeld van de Belle Epoque.
Het bezoek doorheen het kasteel is indrukwekkend: het witte salon, gespreksruimte voor de dames,
de eetkamer met de indrukwekkende haard op de benedenverdieping, de kamers boven, de
keukens in de kelder met het grote kookvuur of de strijkkamer...

Het reuzenhuis in Ath

Ath, Reuzenstad ! Maar wie zijn die figuren en monsters die de Europese traditionele volksfeesten
opluisteren? Het Reuzenhuis (een oud herenhuis uit het einde van de 18e eeuw) zal op deze vraag
een gepast antwoord geven. Films, beelden en documenten vertellen u het verhaal van deze figuren
en monsters door ze terug in hun historische en feestelijke omgeving te plaatsen. De reuzen zelf
zullen voor u het woord nemen.

