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Heem-en Oudheidkundige Kring Zele vzw, Kouterbosstraat 62, 9240 Zele
Zele, september 2012
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 2012 aan te kondigen.
Wat staat er nog op ons programma ?

1. Thematentoonstelling “De dood in kinderschoenen”: vanaf 20
oktober tot en met 24 november 2012 en een nieuwe
thematentoonstelling vanaf december 2012 tot eind maart 2013
We ontvangen de reizende tentoonstelling “De dood in kinderschoenen” in samenwerking met de
bibliotheek.
Deze expo geeft een overzicht van foto- en tekstpanelen betreffende een educatief en artistiek
project rond kindergraven.
Een individueel bezoek is mogelijk op elke eerste en derde zaterdag van de maand en dit telkens
van 14 tot 17 uur. De expo kan tevens worden bezocht op zaterdag 24 november.
Naast deze thematentoonstelling verwelkomen we de bezoekers uiteraard ook graag in de ruimte die
voorzien is voor de permanente collectie.
Vanaf december plannen we tevens een nieuwe tijdelijke expo waarbij we voor een gepast thema
zullen putten uit de collectie die momenteel deel uitmaakt van het archief van het museum.

2. Deelname Cultuurmarkt: 9 september 2012
De HOK Zele verleent zijn medewerking aan de Cultuurmarkt. We stellen de boekenstand op we
geven de bezoekers een overzicht van de historiek van de vereniging waarbij het accent ligt op
enkele belangrijke gebeurtenissen in het leven van de HOK.
Dit evenement vindt plaats in het gemeentehuis vanaf 10 uur.

3. Daguitstap naar het Scheepvaartmuseum te Baasrode en aan de
Brouwerij Bosteels te Buggenhout (met afsluitend avondeten):
zaterdag 29 september 2012
Ziehier het programma en alle praktische info:
13.00 u: vertrek aan het NMBS-station te Zele per autocar richting Baasrode.

13.30 u: bezoek aan het Scheepvaartmuseum te Baasrode in gezelschap van 2 gidsen. De
rondleiding brengt ons naar plekjes op de historische scheepswerven die normaal niet voor het grote
publiek toegankelijk zijn (ondermeer de ateliers van Praet-Dansaert).

15 .30 u: bezoek aan de Brouwerij Bosteels te Buggenhout, brouwer van ondermeer de lekkere
Karmeliet. We krijgen een rondleiding in de brouwerij, gevolgd door een degustatie.
18.00 u: avondeten in Brasserie “Den Dries” te Opdorp (Buggenhout) waar ons een hoofdgerecht en
dessert wordt geserveerd.
Rond 20.30 u: terugreis naar Zele.

PRIJS:

42 EUR (alles inbegrepen)

INSCHRIJVING:
uiterlijk tegen 20 september, betaling via overschrijving op
rekeningnummer 001 – 2163743 – 40 met vermelding: Reis Baasrode – Buggenhout. 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.

4. 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).
In de kijker: Wat biedt het Documentatiecentrum aan onze leden?
Meer dan 800 boeken over regionale geschiedenis en heemkunde zijn ter beschikking. Daarnaast
bezitten we een uitgebreide collectie heemkundige tijdschriften (meer dan 32.000 tijdschriftartikels!).
Inventaris ter plaatse beschikbaar.
Leden van onze Kring kunnen gratis een boek of tijdschrift lenen voor thuislectuur, op voorlegging
van hun lidkaart, maximaal 2 boeken tegelijk gedurende 2 maanden.
Mensen die hun stamboom onderzoeken, kunnen in het documentatiecentrum terecht voor inzage in
de parochieregisters van Zele (t/m 1796), genealogische repertoria van Zele en buurgemeenten en
andere genealogische naslagwerken (enkel ter plaatse te consulteren).
Voor studenten in het kader van hun thesis of scriptie biedt ons documentatiecentrum een
gepersonaliseerde service, op afspraak ook buiten de normale openingsuren.
Verantwoordelijke Documentatiecentrum:
Karel De Wilde - tel. 052 / 45.14.12 - e-mail: karel.de.wilde1@telenet.be

Met onze beste groeten,
Annemie D’hooge
Voorzitter

Martine Smet
Secretaris

HET SCHEEPVAARTMUSEUM TE BAASRODE
Het Scheepvaartmuseum is gesitueerd op één van de mooiste industrieel-archeologische sites van
Vlaanderen. Niet zo heel lang geleden waren de Scheepswerven Baasrode nog gedoemd om te
verdwijnen, maar dankzij de volharding van enkele idealisten én een herziening van de houding van
de overheid werd hun voortbestaan verzekerd. De werven zijn sinds 1993 integraal beschermd, en
voor het grootste deel eigendom van de Provincie Oost-Vlaanderen.
In de vijftiende eeuw was Baasrode een druk bezocht handelscentrum langs de Schelde waar
dagelijks schepen uit Antwerpen aanmeerden. Dat af- en aanvaren van zeilschepen zorgde ervoor
dat zich in Baasrode een belangrijke scheepsbouwnijverheid ontwikkelde.
In de negentiende eeuw bereikte de scheepsbouw in Baasrode zijn hoogtepunt. In 1972 liep het
laatste nieuwe schip van stapel en in 1986 sloot de laatste scheepswerf uiteindelijk de deuren.
Het huidige museum is gevestigd in de authentieke meesterwoning van de vroegere werfeigenaar
Van Damme. Dit als monument beschermd gebouw dateert uit 1830. Het bezit prachtige
plafondschilderingen uit 1852 (in de Koninklijke Salons) en eveneens waardevolle muurfresco's
(1895) die Art-Nouveaukenmerken vertonen.
In het scheepvaartmuseum vindt u een overzicht van wat er op de scheepswerven gebeurde, oude
werktuigen, maquettes en plannen van de schepen die er ooit getimmerd werden.
Achter het museum ligt de scheepswerf er nog bij zoals ze op de laatste dag achtergelaten werd.
Deze unieke scheepswerf werd aangekocht door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, die ze
op termijn zal restaureren.

DE BROUWERIJ BOSTEELS TE BUGGENHOUT
Brouwerij Bosteels werd opgericht in 1791 door Everarist Bosteels en is tot op heden reeds 7
generaties in handen van dezelfde familie, achtereenvolgens door stichter Everarist, Jozef, Martin,
Leon, Antoine, Leon en Antoine Bosteels.
Frans, de zoon van Jozef, was gedurende 13 jaar burgemeester van Buggenhout. Antoine, de
grootvader van de huidige beheerder, stond 50 jaar aan de leiding van het bedrijf en was
verschillende keren burgervader.
De statige herenwoning - uit 1859 - die rechts van de brouwerij staat is van de hand van architect
Louis Minard (1801-1875), onder meer de ontwerper van de Minardschouwburg in Gent.
Eén van luxebieren die worden gebrouwen bij Bosteels is de alom gekende Karmeliet, een complex
goud- tot bronskleurig bier met een romige schuimkraag. Dit komt onder meer door de gebruikte
granen, maar ook door een beperkt gebruik van Stiermarkse hop, het overvloedig kruiden en het
fruitig karakter (banaan en vanille) van de huisgist. De zoete aanzet evolueert verder in een
uitgesproken sinaasappelsmaak om dan mildbitter uit te vloeien.
De naam Karmeliet werd achteraf, na de feitelijke creatie van het driegranenbier, gekoppeld aan de
Karmelieten van Dendermonde die in het begin van de 17e eeuw reeds een driegranenbier
brouwden.
Andere bieren van de brouwerij Bosteels zijn Pauwel Kwak en Deus dat wordt geserveerd in een
elegant bierglas dat is versierd met een gestileerde Franse lelie. Dit glas is ontworpen door Antoine
Bosteels, een van de zaakvoerders van de brouwerij.

