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Zele, september 2017

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 2017 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 thematentoonstelling in het museum “Zeels
Erfgoed”: 7 oktober 2017.
Vanaf 7 oktober plannen we de nieuwe thematentoonstelling met de fietsenverzameling van Joris De Bock,
broer van bestuurslid Wilfried De Bock.
De bezoeker krijgt diverse oude fietsen te zien en allerhande toebehoren zoals houten velgen en
spatborden, oude fietsverlichting en dergelijke meer. Nostalgie ten top !
Bezoekers kunnen deze expo dus bezoeken vanaf 7 oktober om 14 uur en de officiële opening vindt plaats
op 21 oktober.

2. Heemkundige uitstap – bedrijfsbezoek: zaterdag 14 oktober.
We brengen een bezoek aan het prachtig museum “TEXTURE” in Kortrijk. De Leie en het vlas staan
centraal in deze unieke collectie !
Na een broodjesmaaltijd staat een bezoek aan de koffiebranderij
degustatie en een koffiegeschenk op het programma.

“Grootmoeders Koffie” met een

We sluiten af met een avondmaaltijd.
Meer info volgt in het laatste deel van deze ledenbrief.

3. Uitreiking Jozef Weyns-eremerk.
Na een grondige studie en naslag door het voltallig bestuur van Heemkunde Vlaanderen VZW, werd het
Jozef Weyns-eremerk toegekend aan de ere-voorzitter van de Heem- en Oudheidkundige kring Zele, de

heer Etienne Quintyn.
Het voltallig bestuur wenst Etienne van harte proficiat met deze blijk van erkenning en waardering.
De uitreiking vindt plaats op 7oktober in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas.

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 kennismaken met de prachtige collectie van ons streekmuseum.
Openingsdagen en –uren van het 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-Zele,
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

Tenslotte nog een oproep aan onze leden: gelieve ons te verwittigen via mail of via een bestuurslid van
elke adreswijziging of wijziging van persoonsgegevens.
Vriendelijk dank !!!

Met onze beste groeten,

Annemie D’hooge
Voorzitter

Martine Smet
Secretaris

Uitstap naar KORTRIJK : Museum Texture, en de koffiebranderij
“Grootmoeders Koffie” : 14 oktober 2017
Programma en praktische info:
8 h : vertrek aan De Zandberg met de autocar richting Kortrijk.
9 h 30 : Ontvangst met koffie
10 h tot 12 h : Bezoek aan TEXTURE onder begeleiding van 2 gidsen. .
12 h : broodmaaltijd
14 h : Bezoek aan de koffiebranderij “Grootmoeders Koffie” in Gullegem
16 h: bezoek aan het Begijnhof van Kortrijk
17 h 30 : avondmaaltijd (3 gangen)

Rond 20 h : terugrit naar Zele

PRIJS: leden (met inbegrip van hun gezinsleden) 60 euro per persoon en
niet leden 65 EUR per persoon.
INSCHRIJVING: betaling via overschrijving op het rekeningnummer BE02 0012 1637 4340
van HOK-Zele vzw met vermelding KORTRIJK.
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 “TEXTURE”
Het parcours in het museum loopt over drie 'kamers', één op elke verdieping van het gebouw: de
Wonderkamer, de Leiekamer en de Schatkamer.
De WONDERKAMER is opgevat als een soort laboratorium waarin je op een interactieve manier kennis
maakt met de vaak ongekende toepassingen van vlas, de hedendaagse betekenis ervan en het potentieel
voor de toekomst.
In de LEIEKAMER op de eerste verdieping gaat de bezoeker terug in de tijd. Hier wordt het verhaal van de
Golden River verteld.
Aan de hand van een selectie aan voorwerpen, werktuigen en machines uit de collectie, foto's, film,
animaties, getuigenissen en interactieve kaarten wordt hier de economische ontwikkeling van de Leiestreek
getoond, met de vlasnijverheid als grote motor.
In de SCHATKAMER is de inrichting gericht op een esthetische beleving van een selectie uit de
omvangrijke collectie. Kant en damast krijgen een eigentijds kabinet op de 'Golden rooftop'.

GROOTMOEDERS KOFFIE
We krijgen een rondleiding in de koffiebranderij van de familie Hanssens, 3 generaties en 75 jaar ervaring
in de koffiebranderij !
We ontdekken hoe ruwe koffie gekleurd en gemengd wordt om de traditionele smaak van licht verteerbare
koffie te verkrijgen. We maken kennis met het artisanale brandproces dat al sinds de oprichting van het
bedrijf in 1935 van toepassing is.
Naast het bezoek aan de koffiebranderij wordt een bezoek gebracht aan het koffiemuseum en als afsluiter
proeven we uiteraard een heerlijk kopje koffie met een gebakje uit de streek en een koffiegeschenk !

