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Heem-en Oudheidkundige Kring Zele vzw, Kouterbosstraat 62, 9240 Zele
Zele, september 2010

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

Geachte leden,

Aan het eind van het zomerseizoen zijn wij zo vrij U met deze ledenbrief de activiteiten voor het
laatste kwartaal van het werkjaar 2010 aan te kondigen.
Doch, we willen vooreerst onze 34 nieuwe leden van harte welkom heten in de grote familie van de
Heem- en Oudheidkundige Kring Zele.
Wat staat er nu allemaal nog op stapel ?

1. Nieuwe thematentoonstelling in het museum “Zeels Erfgoed”: vanaf
zaterdag 2 oktober 2010 tot april 2011
We organiseren dit jaar een tentoonstelling rond het thema “Oud kinderspeelgoed”.
Gedurende de Zeelse kermisweek kan de expo worden bezocht op zaterdag 2 en zondag 3 oktober
en op zaterdag 9 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.
Naast deze thematentoonstelling verwelkomen we de bezoekers tevens in de nieuwe ruimte waar de
beenhouwersstiel in vroeger tijden wordt belicht.

2. Bedrijfsbezoek aan de Volksterrenwacht MIRA te Grimbergen en aan
het museum van de Nationale Bank van België: zaterdag 23 oktober
2010
We hernemen dit werkjaar weerom de traditie van het bedrijfsbezoek en bieden aldus een uiterst
boeiend programma.
Alle praktische info werd gebundeld in de bijlage aan deze ledenbrief.
Nog een bijkomende opmerking:
In principe was er dit jaar een bezoek aan het Luchtvaartmuseum in Brussel voorzien. Evenwel zijn

in dit museum momenteel renovatiewerken aan de gang en derhalve wordt ons bezoek verschoven
naar volgend jaar.

3. Museum “Zeels Erfgoed” en documentatiecentrum
Het museum “Zeels Erfgoed” is nog steeds 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 elke eerste zaterdag van de
maand van 14 tot 17 uur
Locatie museum en documentatiecentrum: Dienstencentrum, Lokerenbaan 43 (achter de
bibliotheek).

Met onze beste groeten,
Annemie D’hooge
Voorzitter

Martine Smet
Secretaris

Bezoek aan het Museum van de Nationale Bank
van België te Brussel en aan de Volkssterrenwacht
MIRA te Grimbergen : zaterdag 23 oktober 2010

Ziehier het programma:


8 u 45: vertrek aan het NMBS station met de autocar.

 10 u 00: ontvangst in het museum van de Nationale Bank van België voor een geleid
bezoek. We maken kennis met de taken en de geschiedenis van de Bank en we krijgen
een overzicht van de geldgeschiedenis met een sterke nadruk op de muntgeschiedenis
van ons grondgebied. Ons bezoek wordt afgesloten met een filmvoorstelling over de
productie van de eurobiljetten.
 12 u 00: vertrek naar Grimbergen voor een uitgebreide lunch in het mooie kader van
restaurant “FENIKSHOF” (zie www.fenikshof.be).
Op het menu:
- Aperitief (glas Cava of fruitsap)
- Slaatje met Italiaanse ham
- Parelhoenfilet met zijn mousse en 4 pepersauzen, groentjes en rösti’s
- Huisgemaakte chocomousse
 14 u 30: geleid bezoek aan de Volksterrenwacht MIRA (inclusief het meteostation) te
Grimbergen.

 Rond 17 u 00: terugreis naar Zele.

Praktische informatie:
Totale prijs per persoon: 45 EUR
Inschrijving door middel van overschrijving op de rekening 001-2163743-40 van de HOKZele met de vermelding “Bedrijfsbezoek”
Bij volboeking verwittigen wij de laatste intekenaars dat ze op een reservelijst komen te
staan.

