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Zele, september 2009

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

Beste leden,

Aan het eind van het zomerseizoen zijn wij zo vrij U met deze ledenbrief de activiteiten voor het
laatste kwartaal van het werkjaar 2009 aan te kondigen.

Wat staat er allemaal nog op stapel?

1. Deelname aan de Cultuurroute op zondag 27 september 2009
Met het museum Zeels Erfgoed nemen we deel aan de Cultuurroute die wordt georganiseerd door
de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid. Bedoeling van dit evenement is de Zelenaars de
gelegenheid te bieden om kennis te maken met de diverse Zeelse verenigingen.
We openen de deuren van het museum vanaf 10 u. tot 17 u. voor bezoeken aan zowel de ruimtes
waarin de vaste collectie is ondergebracht als aan de ruimte voor de diverse thematentoonstellingen.
De toegang tot het museum is gratis.
De opstelling van een uitgebreide boekenstand in ons lokaal in het dienstencentrum vervolledigt het
geheel.
Deze Cultuurroute wordt afgesloten met een concert en receptie op het “Fonteinhof” aan het
gemeentehuis.

2. Nieuwe Thematentoonstelling in het museum Zeels Erfgoed: vanaf
zaterdag 3 oktober 2009 tot april 2010
Geïnspireerd door de bijdrage “Een eeuw Zeelse Beenhouwersbond” van bestuurslid François De
Geest in het jaarboek 2008 staat deze thematentoonstelling volledig in het teken van de
beenhouwersstiel.
Onder het thema “MAG HET IETSJE MEER ZIJN A.U.B.? - DE SLAGERIJ VAN TOEN” wordt
honderd jaar Beenhouwersbond van Zele en omliggende uitgebreid belicht.
Met een heuse slagerswinkel, een slagerswerkplaats en talrijke foto’s en documenten wordt de
geschiedenis van dit ambacht op een boeiende manier voorgesteld.

De collectie die de Zeelse slagers samenbrengen wordt aangevuld met een aantal unieke stukken
die we in bruikleen krijgen van het Stedelijk museum van Lokeren.
Gedurende de Zeelse kermisweek kan de expo worden bezocht op zaterdag 3, zondag 4, dinsdag 6,
zaterdag 10 en zondag 11 oktober van 14 tot 17 uur.
Nadien is een bezoek mogelijk op elke eerste en derde zaterdag van de maand en dit eveneens
telkens van 14 tot 17 uur.

3. Bedrijfsbezoek aan de haven van Zeebrugge en Fort Napoleon te
Oostende: zaterdag 10 oktober 2009
We hernemen dit werkjaar met de traditie van het bedrijfbezoek en bieden aldus een uiterst boeiend
programma aan.
De volledige planning voor deze zaterdagnamiddag alsmede alle bijkomende praktische informatie
vindt u in de bijlage aan deze ledenbrief.

4. 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

