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Beste leden,

Met zijn allen zijn wij een nieuw en hoopvol jaar ingestapt. Maar de gezondheidscrisis waarmee wij
sedert maart 2020 geconfronteerd worden, zal de werking van onze vereniging nog enige tijd
beïnvloeden.
Net zoals tal van andere Zeelse verenigingen zijn wij nog steeds genoodzaakt om onze geplande
activiteiten voor 2021 te annuleren. Dat betekent dus geen heemkundige avond met voorstelling
van het nieuwe jaarboek en geen heemkundige reis. Wij nemen dit jaar ook niet deel aan de
organisatie van de Erfgoeddag.
We kijken samen met jullie uit naar het moment waarop de deuren van het museum Zeels Erfgoed
en het documentatiecentrum terug open gaan voor het publiek. Wat onze plannen voor het
museum betreft vinden jullie verder in deze ledenbrief meer gedetailleerde informatie.
Hiernavolgend ook informatie die wij via deze ledenbrief alvast met jullie willen delen, in
afwachting van de heropstart van de werking van HOK Zele.
Met vriendelijke groet,

Martine Smet
Voorzitter

Carlos Cornelis
Secretaris

1. Museum Zeels Erfgoed en documentatiecentrum
Het museum Zeels Erfgoed blijft voorlopig gesloten voor het publiek.
Van zodra hier verandering in komt zullen wij communiceren via diverse kanalen: de website en
Facebookpagina van HOK Zele, het magazine De Zelenaar en de website van ‘Uit in Vlaanderen’.
Ondertussen heeft de ploeg onder leiding van de museumcoördinator niet stil gezeten. Het
museum ondergaat een hele metamorfose en nieuwsgierigen kunnen alvast een kijkje nemen op
onze website en de Facebookpagina van HOK Zele voor een virtuele rondleiding.
Voor eventuele school- en groepsbezoeken, info en afspraken:
André Moens, museumcoördinator, 0478 36 68 82, andremoens52@hotmail.com
Locatie museum en documentatiecentrum: Henri Van Daelecentrum, Lokerenbaan 43, Zele
(achter de bibliotheek).
Ook het documentatiecentrum blijft voorlopig slechts beperkt toegankelijk (enkel na afspraak,
strikt individueel en voor dringende opzoekingen). Vragen over stamboomonderzoek,
heemkundige literatuur of geschiedenis van Zele kunnen bij voorkeur per mail worden behandeld.
Verantwoordelijke documentatiecentrum:
Karel De Wilde, 052 45 14 12, karel.de.wilde1@telenet.be

2. Jaarboek 51, verrassend vernieuwd en met een rijke afwisseling
Nummer 51 is op komst! Dit jaar kunnen we echt spreken van een verrassend vernieuwd jaarboek.
Na 50 jaar zijn we overgestapt op een iets hoger en breder formaat dat beter in de hand ligt,
gemakkelijker leesbaar en met grotere afbeeldingen. Ook de kaft werd attractief opgefrist.
Niettemin blijft ons boek visueel herkenbaar, met respect voor de traditie.
Ook inhoudelijk heeft onze redactie gezorgd voor een rijke en brede variatie qua onderwerpen van
de artikels, geschreven door zowel eigen auteurs als gastauteurs. Bijdragen over ambachten en
werk in het Zele van vroeger wisselen af met artikels over het Zeelse verenigingsleven en de
ontspanning van toen. Kleinere artikels zijn tussen de iets meer uitvoerige bijdragen verweven tot
een evenwichtig geheel. We brengen ditmaal ook een bijdrage over archeologische vondsten in
Zele en uiteraard komen onze vaste rubrieken Activiteitenverslag en Kroniek opnieuw aan bod.
Even nog een tipje van de sluier oplichten? Suikerbakkers, chocolatiers en roomijsbereiders (een
zeer smakelijk onderwerp), de laatste brouwersgast der Zeelse brouwerijen, de studentenclub
Moeder Klodde, uit Zeelse bodem (archeologie), een match tussen twee grote voetbalgezinnen,
koninklijke verenigingen, Zeelse sigaretten, de laatste pastoor van de Heikant, de bonden van
Durmen en afsluiten doen we met een uitsmijter.
Dat alles nog steeds voor dezelfde prijs, uw lidgeld bij HOK Zele. Veel leesplezier!
U kan alvast onze website en onze Facebookpagina in het oog houden voor een eerste
kennismaking met de inhoud van dit nieuwe jaarboek.

3. Internationale Kant- en Handwerkmarkt
De internationale Kant- en Handwerkmarkt zal in principe plaats vinden op zondag 27 juni 2021
op de site van het Henri van Daelecentrum. Ook hier kan de gezondheidscrisis evenwel nog een
spelbreker zijn. Als dit event effectief zal plaatsvinden, zal het museum Zeels Erfgoed die dag
uitzonderlijk toegankelijk zijn voor het publiek. Wij zullen hierover communiceren via de
gebruikelijke digitale kanalen (Facebook en de website van HOK Zele).

4. Warme oproep
Lucien Boone werkt aan een heemkundige bijdrage over wijk- en buurtkermissen in Zele.
Wie daarover informatie heeft (getuigenissen, persberichten, foto’s….) kan dit melden via
lucien.boone@skynet.be of via 052 44 42 17.
Dank om hieraan mee te werken.

Bijlage 1

HOK Zele Lidgeld 2021
Lidgeld gewoon lid:
15.00 euro
Lidgeld erelid:
25.00 euro
Wie onze vereniging een financieel duwtje in de rug wil geven is uiteraard welkom als erelid.
De leden ontvangen jaarlijks het omvangrijke nieuwe jaarboek, dit is altijd inbegrepen in het lidgeld.
Wenst u het nieuwe jaarboek met de Post te ontvangen, dan betaalt u 6,50 euro portkosten bovenop
het gekozen lidgeld: d.w.z. 21,50 euro als gewoon lid of 31,50 euro als erelid.
Lidgeld 2021, het nieuwe jaarboek is altijd inbegrepen in het lidgeld
Lidgeld
Lidgeld, inclusief de verzending van het jaarboek met de post
Gewoon lid
15,00 €
21,50 €
Erelid
25,00 €
31,50 €

Op welke wijze kan u het lidgeld 2021 betalen ?




Bij voorkeur vooraf door het gekozen bedrag van het lidgeld, eventueel verhoogd met de 6.50 euro
portkosten, over te schrijven op het rekeningnummer van HOK Zele (IBAN) BE02 0012 1637 4340 (BIC)
GEBABEBB, met de vermelding “Lidgeld 2021”. Dit kan via het overschrijvingsformulier hier onderaan.
Gelieve deze overschrijving vóór 31/03/2021 uit te voeren om onze administratie vlot te laten
verlopen, zodat wij de bedeling kunnen opstarten. Met dank voor uw begrip.
Ofwel cash bij het bekomen van uw lidkaart en jaarboek op één van onderstaande wijzen:

Wij bezorgen u uw nieuwe jaarboek en lidkaart, coronaproof op volgende wijze:
1. Een bestuurslid brengt het jaarboek en de lidkaart bij u aan huis, na voorafbetaling van het lidgeld 2021
of betaling cash aan het bestuurslid bij u thuis, gratis thuisbezorging enkel binnen Zele.
2. Via de post, enkel mogelijk na voorafbetaling via overschrijving van het lidgeld 2021, verhoogd met 6,50
euro portkosten (zie tabel hierboven).

