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Heem-en Oudheidkundige Kring Zele vzw, Kouterbosstraat 62, 9240 Zele
Zele, september 2011

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 2011 aan te kondigen.

Wat staat er nog op ons programma ?

1. Thematentoonstelling in het museum “Zeels Erfgoed”: vanaf
zaterdag 1 mei tot eind 2011
Een bezoek aan de prachtige expo “Zele, toon mij uw schoonste kant” is nog mogelijk tot eind 2011.
Deze expo geeft een overzicht van kantwerk dat afkomstig is uit het rijke archief van het Kapelhof
(Zusters van O.-L.-Vrouw).
Een individueel bezoek is mogelijk op elke eerste en derde zaterdag van de maand en dit telkens
van 14 tot 17 uur.
Naast deze thematentoonstelling verwelkomen we de bezoekers uiteraard ook graag in de ruimte die
voorzien is voor de permanente collectie.

2. Daguitstap naar Brussel : bezoek aan de archeologische site op de
Coudenberg en aan het Instrumentenmuseum: zaterdag 24
september 2011
Ziehier alle praktische info en het programma:

08.30 u: vertrek aan het NMBS-station te Zele per autocar richting Brussel.
10.00 u: aankomst te Brussel voor een bezoek aan de archeologische site op de Coudenberg, zijnde
de locatie van het voormalig paleis van Keizer Karel.

12.00 u: lunch in Brasserie “Le Cap D’Argent” Het Restaurant "Cap d'Argent" opende ter gelegenheid
van de Universele Tentoonstelling in 1958. Dit is reeds heel wat jaren geleden, doch blijft het
restaurant een “place to be” in Brussel.

14.00 u: Bezoek aan het Instrumentenmuseum, gelegen aan het Museumplein. We bezoeken dit
boeiend museum onder de leiding van 3 gidsen.
Rond 17.00 h: terugreis naar Zele

PRIJS:

50,- EUR (alles inbegrepen)

INSCHRIJVING:
uiterlijk tegen 20 september, betaling via overschrijving op
rekeningnummer 001 – 2163743 – 40 met vermelding: Reis Brussel. Europees rekeningnummer:
BE02 0012 1637 4340, BIC-code: GEBABEBB.
Er zijn maximaal 50 plaatsen beschikbaar. Reservatie is slechts geldig bij ontvangst van de betaling.
Bij volboeking wordt een wachtlijst aangelegd en worden de laatste intekenaars hiervan verwittigd.

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

VOORSTELLING COUDENBERG EN MUZIEKINSTRUMENTENMUSEUM – MIM
(DAGUITSTAP 24 SEPTEMBER 2011)
Coudenberg, Voormalig Paleis van Brussel - Archeologische site en museum
Een ondergronds traject in het spoor van de overblijfselen van het Paleis van Keizer Karel
In de Middeleeuwen werd Brussel gedomineerd door het reusachtige
Coudenbergpaleis. Dit architecturaal geheel groeide vanaf de 12de eeuw uit
tot een van de mooiste paleizen van Europa, tevens was het een
hoofdresidentie van Keizer Karel.
In februari 1731 werd dit prestigieuze gebouw zwaar beschadigd door een
brand, Veertig jaar later werden de ruïnes gesloopt en het terrein geëffend
voor de aanleg van het Koningsplein. De restanten vormen vandaag de
archeologische site van de Coudenberg.
Tijdens het bezoek flaneert u langs de ondergrondse Isabellastraat en
ontdekt u de hoofdgebouwen van het voormalige paleis. Sommige van
deze structuren vormen de fundamenten van de huidige paviljoenen van
het Koningsplein. In het Hof van Hoogstraeten kunt u een selectie uit de
mooiste archeologische voorwerpen bezichtigen die in de loop van de
verschillende opgravingswerken op de Coudenbergsite werden ontdekt.

MUZIEKINSTRUMENTENMUSEUM - MIM
Old England is een uitzonderlijk gebouw op een uitzonderlijke plaats. AI
sinds de opening eind 19e eeuw gaat het over de tong, want deze
combinatie van de in het oog springende Art Nouveau constructie en het
classicistische hoekgebouw aan het Koningsplein, op een steenworp van
de Grote Markt en het Centraal Station, heeft het allemaal.
Sinds het jaar 2000 woont het mim dus in een prachtige behuizing. Maar
het mim, dat is vooral een collectie van om en bij de 7 ,000
muziekinstrumenten, die deze federale wetenschappelijke instelling
wereldfaam bezorgde.
AI wandelend door de ruime zalen gaat u op muzikale wereldreis, van de
viola da gamba's aan het Brusselse Hof, langs de Afrikaanse kora tot aan
de 20ste eeuwse theremin. In het mim baadt u in de muziek. Ons
infrarood gestuurd muziek-systeem Iaat u genieten van uren wonderlijke
muziekfragmenten, van over de hele wereld en van alle tijden. Geen
Babelse spraakverwarring: de taal van de muziek is universeel!
Er is hier ook een gespecialiseerde bibliotheek met meer dan 20.000
boeken en documenten over muziekinstrumenten en musicologie.

