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Geachte leden,

Aan het eind van de zomervakantie zijn wij zo vrij U onze tweede ledenbrief van
2007 voor te stellen. Naast informatie van diverse aard geven we tevens een overzicht van
de activiteiten die gedurende dit najaar op het programma van de Heem- en
Oudheidkundige Kring staan.

1. Opname in jaarboek Nr. 38 - 2007
In het eerstvolgend jaarboek (publicatie in de lente van 2008) hadden we graag een
lijst van onze beschermende leden gepubliceerd en dit met de bedoeling deze leden toch
op een persoonlijke wijze te bedanken voor hun extra steun (lidgeld = 25 EUR).
Derhalve worden de beschermende leden die niet wensen dat hun naam wordt
gepubliceerd in het jaarboek, verzocht dit, uiterlijk tegen 1 januari 2008 schriftelijk mee te
delen aan de voorzitter (tel 052/ 44 50 69) of via de nieuwe email van HOK Zele
2. Oproep aan onze leden
In oktober 2008 plannen we een thematentoonstelling in het kader van de EXPO 58.
Het is inderdaad reeds 50 jaar geleden dat dit evenement plaats vond in onze hoofdstad.
Met het oog op de opbouw van dergelijke thematentoonstelling is momenteel reeds
een werkgroep in de schoot van onze vereniging gestart met een eerste gedachtewisseling
omtrent de organisatie van deze tentoonstelling.
In deze context zijn we zo vrij de hulp van onze leden in te roepen !
Wie bezit foto’s, tijdschriften, brochures, documenten, folders, voorwerpen die
verband houden met de EXPO 58 en wil deze in bruikleen geven met het oog op deze
thematentoonstelling ?
Leden die menen over relevant tentoonstellingsmateriaal te beschikken worden
derhalve verzocht contact op te nemen met Etienne Quintyn.

Het spreekt voor zich dat uitgeleend materiaal met de meeste zorg wordt behandeld
door de HOK.

3. Bedrijfsbezoek: het suikerfabriek van Moerbeke
Alle praktische informatie betreffende dit bedrijfsbezoek vindt U in bijlage I aan deze
ledenbrief.

4. Publicatie van het boek “Zo zag GVD de Zelenaars”
Alle praktische informatie betreffende deze nieuwe publicatie vindt U in bijlage II aan
deze ledenbrief.

5. Overige geplande activiteiten in de loop van 2008

De hiernavolgende projecten liggen op onze werktafel ! Alle verdere details volgen
ten gepaste tijde .
 14 daagse Brussel van 11 april tot 26 april 2008, in samenwerking met VTBVAB.
 Viering 40-jarig bestaan van de HOK-Zele (november 2008).
 Opening vernieuwd en vergroot museum “Zeels Erfgoed” (zie hieromtrent
ook de bijlage III aan deze ledenbrief).
6. Nieuw e-mailadres HOK Zele
Onze vereniging beschikt sedert kort over een nieuw e-mailadres . U kan ons via de
elektronische weg bereiken op het adres:
hokzele@hotmail.com
Via onze website
consulteerbaar..

www.hokzele.be
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Met onze heemkundige groeten,

Annemie D’hooge
Voorzitter

Martine Smet
Secretaris

informatie

BIJLAGE I

BEDRIJFSBEZOEK NAAR DE SUIKERFABRIEK IN
MOERBEKE
Zaterdag 27 oktober 2007

Programma:
14.00 uur: vertrek met de bus aan NMBS-station Zele;
14 u 30: aankomst in Moerbeke voor rondgang (+/- 2 uur) met de gids in de
“suikerfabriek” en om 16.30 uur vertrek naar Provinciaal domein “Puyenbroeck”
17.00 uur: aankomst in Wachtebeke waar we van een lekker “Breugelbuffet” kunnen
genieten, koffie en thee inbegrepen.

Prijs voor dit alles: 28 EUR

Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt tot 40 !
Gepast schoeisel.
Inschrijven kan door middel van een overschrijving van 28 EUR op de rekening van
de HOK (001-2163743-40) met vermelding “Moerbeke”

Verder inlichtingen kunnen worden bekomen:
-

bij voorzitter Annemie op nummer 052 44 50 69

BIJLAGE II

Publicatie van het boek “ZO ZAG GVD DE ZELENAARS”
Naar aanleiding van de expo in Avermaat op 15 augustus 2006 van een
reeks karikaturen, getekend door Gustaaf Van Driessche, werd met de tekenaar
overeengekomen om deze juweeltjes in een boek uit te geven door de Heem- en
Oudheidkundige Kring.

De karikaturen verschenen van 1945 tot 1948 bij de start van de Gazet van
Zele. Het succes was toen enorm. Nu ruim 60 jaar geleden vormen de 130
karikaturen om zo te zeggen een eigentijdse picturale kroniek, enig in
Vlaanderen.
De thema’s waren hoofdzakelijk toestanden en feiten uit het naoorlogse Zele
en tevens items van algemene aard. Waarover werd er gepraat? Wat hield de
mensen bezig? Tientallen Zelenaars zijn herkenbaar. Sommige tekeningen
bevatten een tikje ironie, soms wat satire of een grappige allusie.

Het boek werd samengesteld door Etienne Quintyn die met een voorwoord
één en ander verduidelijkt en bij elke karikatuur een informatieve tekst schreef.
Technische fiche:
formaat 230x230mm, circa 150 pagina’s, afwerking genaaid met geplastificeerde
kaft. Het boek wordt uitgegeven ten voordele van de H.O.K.

Het unieke boek ‘Zo zag GVD de Zelenaars’ wordt voorgesteld door Robert
Ruys, voorzitter van Heemkunde Oost-Vlaanderen; deze voorstelling heeft
plaats op maandag 19 november 2007 om 20u in de raadzaal van het
gemeentehuis. De HOK-leden worden bij deze uitgenodigd. De voorstelling
wordt muzikaal opgeluisterd door de ludieke muziekgroep “Goe vals en uit de
moate” terwijl het gemeentebestuur als slot een receptie aanbiedt.

Vanaf heden tot 20 oktober 2007 kan men voorintekenen op het boek door
overschrijving van € 15.00 op de bankrekening 001-2163743-40 van de Heemen Oudheidkundige Kring Lokerenbaan 9, Zele. Na 20 oktober 2007 bedraagt de
verkoopprijs van het boek € 20.00 (verhoogd met € 3.00 port buiten Zele)
LET OP ! DE oplage van het boek wordt bepaald op basis van het aantal
voorintekeningen
Wacht dus niet tot het te laat is !
WAT DENK JE VAN EEN IDEAAL KERST- OF NIEUWJAARSGESCHENK ?
Andermaal een Zeelse uitgave die niet mag ontbreken op de boekenplank.

Ondernemersnummer: 411054029
Rekeningnummer: 001-2163743-40
Web: www.hokzele.be
E-mail: hokzele@hotmail.com
Museum en documentatiecentrum:
Lokerenbaan 43, 9240 Zele

Heem-en oudheidkundige Kring Zele vzw, Kouterbosstraat 62 , 9240 Zele

Geachte heer/mevrouw,
Reeds veel weken zijn we druk bezig aan de uitbreiding van ons Museum.
Nog enkele maanden geduld en de grote ruimte boven (vroeger gebruikt door Were di) wordt
dus ook “MUSEUM ZEELS ERFGOED” .
Maar nu zoeken wij mensen die bereid zijn om eens een zaterdagnamiddag van 14 tot 17 uur
(als het Museum geopend is ) of ter gelegenheid van een groepsbezoek toezicht te houden
SAMEN MET EEN BESTUURSLID .
Indien wij op u beroep mogen doen laat het ons dan weten om duidelijke afspraken te
maken.

De voorzitter
Annemie D’hooge
052 445069

KOM BIJ DE VRIENDEN VAN HET MUSEUM !

