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Heem- en Oudheidkundige Kring Zele vzw, Kouterbosstraat 62, 9240 Zele
Zele, september 2016
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 2016 voor te stellen. Al onze activiteiten kunnen tevens worden
geraadpleegd op onze website www.hokzele.be
Wat staat er nog op ons programma ?

1. Opening van een nieuwe afdeling in het museum “Zeels Erfgoed” in
september 2016.
Tijdens de voorbije zomervakantie werd keihard gewerkt aan de opbouw van een gloednieuwe
afdeling in het museum Zeels Erfgoed. We brengen met dit initiatief een ware ode aan onze Zeelse
harmonieën en fanfares. Vier historische vlaggen zijn de grote blikvangers, maar ook foto’s,
programma’s, trofeeën, medailles, eretekens en kunstvol uitgevoerde herinneringsvoorwerpen
kunnen bewonderd worden. Voeg daarbij enkele iconische muziekinstrumenten en het plaatje is
compleet. Deze expo kan voor de eerste keer worden bezocht op zaterdag 3 september vanaf 14
uur. Voor eventuele school- en groepsbezoeken: info en afspraken bij Annemie D’hooge, voorzitter
HOK, 052/44 50 69.

2.

Uitbreiding van het museum Zeels Erfgoed: Aloïs De Beule terug
thuis !

Het museum breidt vanaf 18 september uit met een permanente collectie over beeldhouwer Aloïs
De Beule (Zele 1861-Gent 1935).
We kunnen hier zonder schroom spreken van een nieuw museum!
De Heem- en Oudheidkundige Kring heeft de laatste jaren heel wat beelden, maquettes, foto's en
tekeningen van beeldhouwer Aloïs De Beule kunnen bemachtigen. Daar was te weinig plaats voor in
museum Zeels Erfgoed. Maar het gemeentebestuur van Zele zorgde voor uitbreiding en materiaal
voor de inrichting. De provincie Oost-Vlaanderen verleent een subsidie en ook Erfgoedcel Land van
Dendermonde steunt met raad en financiën.
Mensen van HOK-Zele hebben de nieuwe ruimten met veel enthousiasme klaargemaakt voor de
nieuwe bestemming !

Bezoekers kunnen deze nieuwe collectie bewonderen vanaf zaterdag 1 oktober.

3. Heemkundige uitstap – bedrijfsbezoek: zaterdag 15 oktober.
We brengen een bezoek aan het prachtig museum “Trainworld” in Schaarbeek dat in augustus 2015
de deuren opende voor het publiek.
We beleven onder begeleiding van 3 gidsen de geschiedenis van de Belgische spoorwegen en we
aanschouwen de rijkheid van de spoorwegen in het echt. Prachtige stoomlocomotieven en
historische collectiestukken staan op ons te wachten !
Neem alvast een kijkje op de mooie website van Trainworld (www.trainworld.be).
Verder bezoeken we het Schaarbeeks biermuseum en we worden na het bezoek,onder begeleiding
van een gids, getrakteerd op een bierdegustatie.
Meer info volgt in de bijlage aan deze ledenbrief

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.
Naast de vaste collectie loopt de tijdelijke tentoonstelling rond het thema Rituelen nog tot eind
september 2016.
Verder loopt vanaf dit najaar een nieuwe tijdelijke tentoonstelling: 50 jaar Koreo Piko.
Een bijzondere aanwinst in de kantafdeling is de doopvont, afkomstig uit de doopkapel van de
Zeelse materniteit. Ze heeft een ereplaats in een decor van kanten doopkledij.
Openingsdagen- en uren museum: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 14 tot 17 uur.
Openingsdagen- en uren van het documentatiecentrum van de HOK- Zele: elke eerste zaterdag van
de maand van 14 tot 17 uur.
Voor eventuele school- en groepsbezoeken: info en afspraken bij Annemie D’hooge, voorzitter HOK,
052/44 50 69.
Locatie museum en documentatiecentrum: Dienstencentrum, Lokerenbaan 43 (achter de
bibliotheek).
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

Uitstap naar Brussel: Trainworld en het Schaarbeeks biermuseum:
15 oktober 2016
Programma en praktische info:
12 h 30: vertrek aan het NMBS-station te Zele per autocar richting Brussel - Schaarbeek.
13 h 30: Bezoek aan de site “Trainworld” onder begeleiding van 3 gidsen. Het bezoek duurt
ongeveer 2 uur.
15 h 30: bezoek aan het Schaarbeeks biermuseum met degustatie
Rond 17 h 30: terug richting Zele met een halte in Dendermonde voor een avondmaaltijd in brasserie
Het Vaderland op de Grote Markt.

PRIJS: leden (met inbegrip van hun gezinsleden) 50 EUR.
Enkel de dranken in Brasserie Het Vaderland dienen apart te worden vereffend door de deelnemers.
INSCHRIJVING: betaling via overschrijving met vermelding TRAINWORLD.
Rekeningnummer: BE02 0012 1637 4340.
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.

Museumsite “TRAINWORLD”
Het station van Schaarbeek ligt centraal op het Belgische spoorwegnet, in het hart van
Europa, op het tracé van de eerste spoorlijn in België tussen Brussel en Mechelen. Het is een
van de pareltjes van de Belgische spoorwegarchitectuur. Het wordt verbonden met een
nieuwe, industriële loods via de spoorwegtuin. Dit nieuwe museumcomplex in zaagtandvorm
vormt samen met het oud stationsgebouw een prachtige symbiose van oud en nieuw in het
‘Art Nouveau’ hart van Schaarbeek.
Net zoals het stationsgebouw, staat de nieuwe hall in verbinding met de stad. Door de glazen
vitrine vang je alvast een glimp op van Le Belge, de eerste in België gebouwde locomotief.
Binnenin krijg je vanop de brug en de mezzanine een schitterend zicht op de stad maar ook
op de sporen.
De beide stations, waarvan de plannen dateren uit 1887 en 1913, zijn volledig gerestaureerd
en verwelkomen je met open armen. Ontdek hoe de stationsarchitectuur telkens weer inspeelt
op de nieuwe behoeften van de reizigers en maak kennis met het leven achter de loketten.
Ontdek hoe de mythische trein inspiratiebron was –en nog steeds is- voor tal van cineasten,
kunstenaars en schrijvers.
De erfgoedcollectie van de NMBS omvat naast historische voertuigen een groot aantal
objecten, foto’s, films, affiches, boeken, documentatie en historisch archief.
In Train World krijg je de waardevolste en meest sprekende stukken te zien, maar uiteraard is
er nog veel meer!

