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

Heem-en Oudheidkundige Kring Zele vzw, Kouterbosstraat 62, 9240 Zele
Zele, september 2008

Aan de leden van de VZW Heem- en
Oudheidkundige Kring Zele

Geachte leden,

Bij het naderen van het einde van de zomerperiode zijn wij zo vrij U met deze ledenbrief de
activiteiten voor het laatste kwartaal van het werkjaar 2008 aan te kondigen.
Wat staat er allemaal nog op stapel ?

1. Feestmiddag ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de HOKZele op zondag 9 november 2008
Aldus plannen we:
Vooreerst een muzikaal festijn in de raadzaal van het gemeentehuis, met om 11 uur een optreden
van de a-capellagroep “Septem Viri”. Na het optreden wordt een receptie aangeboden door het
gemeentebestuur.
Septem-Viri bestaat uit zeven mannenstemmen die hun stembanden samen leggen om
hedendaagse muziek te brengen. En als je hen éénmaal hebt gehoord staat één ding vast: ze
hebben geen orkest nodig !
Wanneer ze dan een moment niet zingen, slagen ze erin om met pittige bindteksten, die royaal
gekruid zijn met humor, en in een typische “Septem-Viri- stijl, de zaal anderhalf uur te boeien.
De toegangsprijs bedraagt 6 EUR (gratis voor deelnemers aan de hiernavolgend vermelde
feestmaaltijd).
We vervolgen dus ons feestprogramma rond 13u30 met een feestmaaltijd in “Feestzalen Gildenhuis”,
Kloosterstraat 12 te Zele.
Op het menu: Aperitief – Zalmfilet gegrild met bearnaisesaus - Varkenshaasje met mosterdsausje
en tuingroenten - Dessertbord en koffie
Prijs voor dit alles: 35 EUR
Inschrijven door middel van overschrijving van dit bedrag op rekening 001-2163743-40 ten name van
HOK Zele met de vermelding “Viering 40 jaar HOK” en dit uiterlijk tegen 25 oktober 2008.
Na inschrijving ontvang U dus gratis per ingeschreven persoon een kaart op naam voor het optreden
van Septem Viri. Deze kaart wordt U thuis bezorgd

2. Tentoonstelling “EXPO 58” van 4 oktober 2008 tot eind december
2008
In de ruimte die in het uitgebreid museum “Zeels Erfgoed” voorzien is voor de
thematentoonstellingen, organiseren we een evenement dat volledig in het kader staat van de
herdenking “Expo 58”
De bezoeker wordt letterlijk teruggebracht naar de jaren vijftig en maakt kennis met de typische sfeer
waarin deze voor ons land belangrijke gebeurtenis zich heeft afgespeeld.
Zeker niet te missen zowel voor allen die met een zeker gevoel van nostalgie terug kijken op dit
evenement als voor de jongeren die het toentertijd niet hebben meegemaakt.
De toegang voor deze tentoonstelling is gratis.

3. Museum “Zeels Erfgoed” en documentatiecentrum
Het totaal vernieuwd en uitgebreid museum “Zeels Erfgoed” is een bezoek meer dan waard ! We
hopen dat zoveel mogelijk Zelenaars en niet-Zelenaars willen kennis maken met de prachtige
collectie van ons streekmuseum
Openingsdagen- en uren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 14 tot 17 uur
Tevens is het documentatiecentrum van de HOK- Zele toegankelijk op elke eerste zaterdag van de
maand van 14 tot 17 uur

Met onze beste groeten,
Annemie D’hooge
Voorzitter

Martine Smet
Secretaris

