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Beste leden,
Bij de start van dit nieuwe werkjaar zijn wij zo vrij U onze eerste ledenbrief van 2017 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 47ste in de rij.
Naast de publicatie van een nieuw jaarboek gaan we gedurende het jaar 2017 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 7 april 2017
De heemkundige avond start traditiegetrouw om 20 uur en vindt dit jaar plaats in de polyvalente zaal
Jan Praet in het Henri Van Daelecentrum (gebouw achter de bibliotheek).
Hoogtepunt van de avond wordt ook nu weer de voorstelling van het nieuwe jaarboek door de heer
Frank Van Mossevelde.
Voor het muzikaal intermezzo zorgen dit jaar de heer Marc Roosendans en dochter.
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 “Zorg” : 23 april 2017.
.
Vorig jaar opende in Museum Zeels Erfgoed de ADB-vleugel. ADB staat voor Aloïs De Beule (Zele 1861
- Gent 1935), een beeldhouwer van bij ons die naar Gent trok en daar een bloeiend atelier leidde.
Zijn oeuvre is heel divers maar hij is vooral gekend voor zijn religieus werk en zijn
oorlogsmonumenten. Dat verklaart ten dele zijn relatieve onbekendheid heden ten dage.

De Erfgoeddag van dit jaar staat in het teken van zorg, in het bijzonder de zorg voor de ADBcollectie.
Nu religieus erfgoed op de schop staat is de zorg ervoor meer dan nodig. Zorg om te bewaren wat
waardevol is. Zorg voor een aantrekkelijke presentatie. Zorg voor conservatie en desnoods restauratie.
Dat is een verantwoordelijke taak. De mensen van Museum Zeels Erfgoed beseffen dat maar al te goed
en laten zich dan ook bijstaan door deskundigen op het vlak van behoud en beheer.
Op zondag 23 april, van 10 tot 17 uur, kan de bezoeker kennis maken met de ADB-collectie, het depot,
het omvangrijke archief met meer dan 600 foto’s uit het atelier van ADB. Uiteraard met de nodige uitleg.
Bovendien wordt de bezoekdag boeiend gemaakt met demonstraties van het gebruik van mallen en het
gieten van gips. Restaureren is een vak apart. En discutabel! Wat kan, wat mag, wat niet? Boeiend om
het daar eens over te hebben. Erfgoeddag biedt de gelegenheid.
Zorg voor dit soort erfgoed, een saaie bedoening? Helemaal niet. Want u kunt zelf aan de slag. Klei en
gips liggen voor u klaar. En breng de (klein)kinderen maar mee. Vooral zij houden van klei. En van Aloïs
De Beule, laat ons hopen.
Op Erfgoeddag opent ook een tijdelijke tentoonstelling in Museum Zeels Erfgoed met nog niet getoond
werk van Aloïs De Beule en stukken uit het archief. Deze tentoonstelling blijft open tot …
Praktisch:
TENTOONSTELLING “ZORG”
Henri van Daelecentrum
Lokerenbaan 43 (achter de bibliotheek).
De tentoonstelling is te bezichtigen op zondag 23 april van 10 tot 17 uur.
Verder is individueel bezoek mogelijk op elke eerste en derde zaterdag van de maanden mei en juni
2017, dit telkens van 14 tot 17 uur.
Heemkundige reis: 20 mei 2017
Voor deze editie van de heemkundige reis staan een bezoek aan Koksijde en Oostduinkerke op het
programma. We organiseren een bezoek aan het Museum Paul Delvaux en aan het Abdijmuseum Ter
Duinen. Tevens lassen we een kort bezoek in aan de OLV ter Duinenkerk, ook wel de Kathedraal van
licht genoemd dankzij de prachtige glasramen.
Voor alle praktische informatie wordt verwezen naar de bijlage 2 aan onderhavige ledenbrief.
Internationale Kant- en Handwerkmarkt: 25 juni 2017
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

Lidmaatschap HOK Zele 2017

Bijlage 1

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 2017, het nieuwe jaarboek inbegrepen
Lidgeld, inclusief verzending
Lidgeld, inclusief verzending
Lidgeld
van het jaarboek met de post
van 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 2017 betalen ?




Bij voorkeur 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 2017”,
eventueel via het aangehechte overschrijvingsformulier.
Gelieve deze overschrijving vóór 01/04/2017 uit te voeren om onze administratie vlot te laten
verlopen.
Ofwel cash bij het bekomen van lidkaart en jaarboek op één van onderstaande wijzen:

Wij bezorgen u uw nieuwe jaarboek en lidkaart volgens uw voorkeur:

1. Op de heemkundige avond vrijdag 7 april kan u het jaarboek en uw lidkaart meenemen, na
voorafbetaling van het lidgeld 2017 of na betaling cash ter plaatse.
2. Op maandagavond 10 april 2017 in ons lokaal in het Henri Van Daelecentrum (Lokerenbaan 43,
9240 Zele) van 19 tot 20 uur, na voorafbetaling van het lidgeld 2017 of betaling cash ter plaatse.
3. Een bestuurslid brengt het jaarboek en de lidkaart bij u aan huis, na voorafbetaling van het
lidgeld 2017 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 2017, verhoogd
met de portkosten (zie tabel hierboven).

Bijlage 2

HEEMKUNDIGE DAGREIS
MUSEUM PAUL DELVAUX EN ABDIJMUSEUM TER DUINEN (KOKSIJDE)
Zaterdag 20 mei 2017
Programma:
08.00 u:

Vertrek per autocar aan de ZANDBERG te Zele.

09.15 u:

Aankomst in Koksijde en ontvangst met koffie/thee en een koffiekoek in ’t Vlierhof.

10.00 u:

Bezoek aan het museum Paul Delvaux onder begeleiding van 2 gidsen.

12.00 u:

Middagmaal (broodjesmaaltijd) in Hotel Soll Cress.

13.30 u:

Kort bezoek aan de OLV ter Duinenkerk, ook wel de ‘Kathedraal van het licht’ genoemd
door de aanwezigheid van de prachtige glasramen.

14.30 u:

Bezoek aan het Abdijmuseum Ter Duinen voor onder meer de expo over leven in de
middeleeuwen van de Duinheren tot (n)u (begeleiding door 2 gidsen)..

17.30u:

Avondmaaltijd in Koksijde: voorgerecht, hoofdschotel en dessert.

19.30 u:

Vertrek uit Koksijde en aankomst te Zele rond 20.45 u.

PRIJS: Leden HOK Zele (met inbegrip van de gezinsleden): 65 EUR en 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 !

Bijlage 3

CULTUURPRIJS 2016
Traditiegetrouw reikt de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid de Zeelse Cultuurprijs uit aan een
persoon of vereniging die zich op cultureel vlak onderscheiden heeft, binnen en buiten de
gemeentegrenzen.
Dit jaar heeft de VZW Heem- en Oudheidkundige Kring Zele een kandidaat voorgedragen via een
schrijven dat werd gericht aan de voorzitter van de Cultuurraad.
Onze kandidaat is bestuurslid François De Geest die aan de basis ligt van de oprichting van een nieuwe
vleugel in het museum Zeels Erfgoed. Deze opening kan effectief als het hoogtepunt van het werkjaar
van de Heem- en Oudheidkundige Kring worden beschouwd.
De focus ligt in deze afdeling volledig op het werk van de Zeelse beeldhouwer Aloïs De Beule, waarbij
een groot deel van het omvangrijk oeuvre van deze kunstenaar terug een plaats krijgt in zijn
geboortedorp.
De erkenning en waardering voor dit initiatief werd reeds door diverse instanties uitgesproken, doch de
toekenning van de Cultuurprijs aan François De Geest zou zeker als een kroon op diens werk kunnen
worden beschouwd.
Door het permanent tentoonstellen van deze collectie is alvast een deel waardevol Zeels erfgoed uit de
vergeethoek gehaald en wordt het talent van Aloïs De Beule blijvend eer gegeven.
Hierbij doen we dus een warme oproep om deze kandidatuur volop te steunen en om aanwezig te zijn
op de uiteindelijke uitreiking van de Cultuurprijs op zaterdag 11 maart om 20 uur in De Wiek. De toegang
is gratis.

