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Heem-en Oudheidkundige Kring Zele vzw, Kouterbosstraat 62, 9240 Zele
Zele, september 2014
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 2014 voor te stellen.
Wat staat er nog op ons programma ?

1. Herdenkingsavond en thematentoonstelling rond De Grote Oorlog in
het museum ”Zeels Erfgoed”: vanaf 26 september 2014
In het kader van de herdenking van de Groote Oorlog plannen we een herdenkingsavond en
thematentoonstelling in het museum Zeels Erfgoed.
Alle informatie betreffende deze evenementen kan de lezer terug vinden in de bijlage 2 aan deze
ledenbrief.

2. Heemkundige reis: zaterdag 11 oktober (namiddag)
We plannen voor deze heemkundige reis een bezoek aan het museum La Piscine in Roubaix. Zie de
brief in bijlage 1 voor alle praktische details.

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).

.
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

Bijlage 1

HEEMKUNDIGE REIS NAAR ROUBAIX: 11 oktober 2014
(namiddag)
Programma en praktische info:
13.00 h : vertrek aan het NMBS-station te Zele per autocar richting Roubaix.
14.00 h: aankomst aan het Museum la Piscine voor een gegidst bezoek 18.00 h: avondmaaltijd in
Roubaix in” La Grande Brasserie de l’Impératrice Eugénie”.

PRIJS:

45 EUR (alles inbegrepen)

INSCHRIJVING:
uiterlijk tegen 1 oktober. Betaling via overschrijving op rekeningnummer
001 – 2163743 – 40 met vermelding: Reis Roubaix. 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.

MUSEUM LA PISCINE IN ROUBAIX
In 1922 vroeg het stadsbestuur aan Albert Baert ‘het mooiste zwembad van Frankrijk’ te
bouwen. De architect gehoorzaamde keurig en liet zich voor het grondplan inspireren door
cisterciënzerabdijen: twee vleugels rond een kloostertuin, een groot schip als dat van een
basiliek waarin het zwembad zelf ligt, en een grote inkomhal met een restaurant. Hij
verfraaide het gebouw verder met glas-in-loodramen, mozaïeken, email en een tuin, en
zorgde ook voor een industriële wasserij, sauna’s en kap-, manicure- en pedicuresalons.
Aangezien het zwembad ook moest dienstdoen als openbare douche- en badinrichting,
ontwierp hij ook twee verdiepingen met badkuipen in kleine ruimtes. ‘Decennialang was
deze ontspannings- en ontmoetingsruimte de enige plaats waar de verschillende klassen
met elkaar in contact kwamen, waar de kinderen van fabrieksbazen en die van arbeiders
echt samen speelden." Voor het equivalent van een euro kreeg elke inwoner er een
zwempak, een handdoek, een stuk zeep en natuurlijk toegang tot het zwembad, dat met
zijn indrukwekkende dak doet denken aan het Musée d'Orsay in Parijs. Alleen jammer dat
de infrastructuur niet bestand was tegen de tand des tijds en tegen de verstrenging van de
technische normen. In 1985 sloot het bad zijn deuren, omdat het niet meer beantwoordde
aan de veiligheidsvoorschriften.
In 1990 werd het reconversieproject goedgekeurd. Jean-Paul Philippon won de
internationale wedstrijd die het stadsbestuur had uitgeschreven en mocht de plannen
ontwerpen. Met het nodige respect voor de geschiedenis van de streek en voor de ziel van
het oude complex verbouwde hij het tot een Museum voor Kunst en Nijverheid. Hij
bewaarde water en funderingen, en liet die op schitterende wijze tot hun recht komen door
gebruik te maken van levensgrote standbeelden en een klankomgeving met authentieke
zwembadgeluiden. De collectie – die bestaat uit schilderijen, textiel, keramiek, meubilair uit
de 19e en 20e eeuw en foto’s – is chronologisch en thematisch geordend en ondergebracht
in de voormalige kleedkamers en douches. Het meest unieke deel van de collectie is
zonder twijfel de ‘Tissuthèque’ of Stof-o-theek, die alle stukken bevat die sinds 1835 door
de stad Roubaix verzameld zijn, samen met een digitale databank. Je kan er onder andere
boeken bewonderen met textielstalen, zowel uit Frankrijk als van elders, en andere unieke
aandenkens aan de oude textielindustrie. Echt grote werken zijn er niet in de collectie, maar
wat dit museum zo buitengewoon maakt is vooral het zwembad zelf. De manier waarop de
kleedhokjes en douches omgetoverd zijn tot kleine kunstvitrines, het mozaïek in
waterkleuren langs de rand van het Olympische bad, het monumentale portaal in kleurrijke
geëmailleerde keramiek, oorspronkelijk ontworpen door Sandier voor het Franse paviljoen
op de wereldtentoonstelling van Gent in 1913, de collectie beelden... Het water is er
overigens nog steeds, al kan het overdekt worden voor modedéfilés of andere
evenementen. Kortom, een zeer boeiend museum op een magnifieke en unieke locatie !

Beste leden,
Naar aanleiding van de herdenking van HONDERD
JAAR GROOTE OORLOG organiseert de Heem- en
Oudheidkundige Kring van Zele drie activiteiten:
- twee artikelen in het jongste jaarboek,
- een herdenkingsavond van de Groote Oorlog,
- een tentoonstelling in het museum Zeels Erfgoed.
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op een

HERDENKINGSAVOND
Vrijdag 26 september 2014 om 19.30 u.
Jan Praetzaal van het Henri van Daelecentrum, Lokerenbaan 43.
Programma:
- muzikaal optreden van het ZEELS HOORNENSEMBLE, o.l.v. Evi Baetens;
- voordracht met beeldprojectie door dhr. Paul Putteman, auteur van het
boek BANGE SEPTEMBERDAGEN;
- HERDENKING van de Zeelse slachtoffers van de Groote Oorlog: onze
gesneuvelden, weggevoerde, opgeëiste en burgerlijke slachtoffers.
Er is ook een boekenstand met toepasselijke selectie.
Na de herdenking, opening van een tijdelijke tentoonstelling in
museum Zeels Erfgoed:

ZELE IN DE GROOTE OORLOG
DE EERSTE OORLOGSMAANDEN
De tentoonstelling is samengesteld met foto’s en beeldprojectie,
documenten, voorwerpen, kranten, affiches, benodigdheden van soldaten in
de loopgraven, lichte wapens, kledij, rariteiten e.d.m. in verband met 19141918. Er is ook aandacht voor voedselvoorziening, soepbedeling, opeisingen,
de strijd om de Scheldebruggen van Dendermonde en Schoonaarde-Berlare,
martelaarstad Dendermonde.
Parking:
we kregen de toelating om de parking van warenhuis Delhaize te gebruiken
tussen 19 en 23 u. In- en uitrit langs de Moerstraat.
Openingsdagen en –uren van de expo in het museum Zeels Erfgoed,
Lokerenbaan 43, telkens van 14.00 tot 17.00 u.:
- zaterdag 27 september;
- elke zaterdag in oktober en op 8, 11 en 15 november;
- elke eerste en derde zaterdag van december.
Raadpleeg ook De Zelenaar en onze website (www.hokzele.be).
Voor school- en groepsbezoeken: info en afspraken bij Annemie D’hooge,
voorzitter HOK, 052/44 50 69.

