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Zele, augustus 2018

Aan de leden van de Heem- en Oudheidkundige Kring Zele

Beste leden,

Aan het eind van het zomerseizoen willen we U met deze ledenbrief onze activiteiten voor het laatste
kwartaal 2018 voorstellen. U kunt al onze activiteiten tevens raadplegen op onze website www.hokzele.be
Sedert kort beschikken we tevens over een facebookpagina en we nodigen onze leden dan ook uit om
deze te “liken” en om ook hun Facebookvrienden daartoe uit te nodigen.
Wat betreft onze uitgebreide collectie jaarboeken zijn vanaf heden de jaarboeken die niet zijn uitgeput en
die ouder zijn dan 5 jaar te koop aan de prijs van 1 EUR per boek. Deze prijs geldt dus voor de jaarboeken
van 2012 en ouder.
Tenslotte kunnen we u alvast aankondigen dat het tweede semester van dit jaar volledig in het teken staat
van de viering “50 jaar Heem- en Oudheidkundige Kring Zele”. Diverse activiteiten zullen in dat kader een
feestelijk tintje krijgen !

Wat staat er op ons programma ?

1. Nieuwe tentoonstellingen in het museum “Zeels Erfgoed”: van
september 2018 tot april 2019.
Vooreerst plannen we vanaf september een nieuwe thematentoonstelling waarvoor kunstkring Were Di te
gast is in ons museum. Die vereniging viert dit jaar haar 65-jarig bestaan en zet haar rijke geschiedenis in
de kijker met een expo van diverse documenten en fotomateriaal. Deze tentoonstelling kan worden bezocht
tot en met 10 november 2018.
In het kader van 100 jaar Wapenstilstand 1918, tonen we in ons museum naast onze vaste collectie over
de Grote Oorlog tijdelijk ook een aantal documenten over de Ramp van Bousbecque van 26 juni 1918,
Zeles meest dramatische oorlogsmoment. Bij een geallieerd luchtbombardement die dag boven de fabriek
Blancs de Comines kwamen 38 opgeëiste “Zivilarbeiter” om het leven, onder wie 20 uit Zele. Op initiatief
van onze HOK Zele (samen met heemkring Osschaert Hamme) werd exact 100 jaar na de ramp een
gedenkplaat ingehuldigd aan de oude fabrieksmuur in Comines (F).
Vanaf november tot en met einde maart 2019 plannen we een interessante tentoonstelling van diverse
objecten van een oude apotheek uit onze buurgemeente Hamme. Aan de hand van oude receptboeken,

vijzels, medicinale producten zal de bezoeker kennis maken met het apothekersberoep zoals dat destijds
werd beoefend.

2. Academische zitting in het kader van de viering “50 jaar Heem- en
Oudheidkundige Kring Zele”: 16 september 2018.
Het hoogtepunt van ons feestjaar 2018 is de jubelviering “50 jaar HOK Zele”, die we inzetten met een
academische zitting in de raadzaal van het gemeentehuis.
We nodigen hiertoe al onze leden uit op zondag 16 september vanaf 11 uur. Op het programma staan
toespraken door dhr. Fons Dierickx, voorzitter van de koepelorganisatie Heemkunde Vlaanderen en door
dhr. burgemeester Patrick Poppe. Voor de muzikale omlijsting zorgt het ensemble Bart Van Der Strieckt.
We sluiten de academische zitting af met een receptie die ons wordt aangeboden door het Zeelse
gemeentebestuur.
Ten slotte kan ieder die dit wenst inschrijven voor de feestmaaltijd die om 13 uur zal plaatsvinden in de
grote zaal van het Parochiecentrum aan de Markt. Het wordt alvast een feestelijk fijnproeversbuffet aan de
prijs van 40 EUR per persoon (dranken niet inbegrepen). Men kan inschrijven door middel van
overschrijving van dit bedrag op de rekening BE02 0012 1637 4340 met de vermelding “feestmaaltijd”.
Inschrijven kan tot en met 8 september 2018.

3. Heemkundige uitstap – bedrijfsbezoek: zaterdag 27 oktober 2018.
We brengen een bezoek aan stokerij Rubbens in Wichelen waar we eerst een bezoek brengen aan de
gekende Heirmanklok, een monumentaal astronomisch uurwerk van kunstenaar Edgar Heirman dat na
talrijke omzwervingen sinds 2016 bij Rubbens te Wichelen opgesteld staat.
Na het nuttigen van koffie en taart krijgen we een rondleiding achter de schermen van de stokerij en deze
rondleiding wordt afgesloten met een degustatie van de klare jenevers en van de fruitjenevers.
We sluiten af met een volledige avondmaaltijd (met inbegrip van dessert en dranken aan tafel) in de
brasserie van stokerij Rubbens.
We voorzien een autocar naar Wichelen zodat elke deelnemer de kans krijgt om de heerlijke jenevers van
Rubbens te proeven !
Alle praktische info volgt in de tekst aan het einde van deze ledenbrief.

4. Nocturne in het museum Zeels Erfgoed: 17 november 2018.
In het kader van de viering “50 jaar Heem- en Oudheidkundige Kring Zele” zetten we die avond de deuren
van het museum open voor een feestelijke Nocturne die plaats vindt van 19 tot 22 uur. We voorzien extra
rondleidingen doorheen onze collecties en in het documentatiecentrum. Deskundige sprekers zullen tevens
een woordje uitleg geven aan de bezoekers omtrent de diverse museumthema’s.

5. 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
behalve gedurende de maanden juli en augustus.
Voor eventuele school- en groepsbezoeken: info en afspraken bij Annemie D’hooge, voorzitter HOK Zele,
telefoon 052 44 50 69.
Locatie museum en documentatiecentrum: Dienstencentrum, Lokerenbaan 43 (achter de bibliotheek).

Het Documentatiecentrum is sinds dit jaar enkel nog toegankelijk na voorafgaande afspraak met de
verantwoordelijke: Karel De Wilde, telefoon 052 45 14 12 - e-mail: karel.de.wilde1@telenet.be

6. De Heem- en Oudheidkundige Kring Zele en de Europese Verordening
Gegevensbescherming (GDPR).
Sedert 25 mei 2018 zijn de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in de media
beter gekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation), van kracht. He betreft een
geheel van regels die gelden in alle lidstaten van de EU en die als doel hebben en betere bescherming van
persoonsgegevens te garanderen.
Als Heem- en Oudheidkundige Kring Zele vzw verwerken wij welbepaalde persoonsgegevens, waarbij wij
de garantie geven dat deze verwerking gebeurt conform de bepalingen van de GDPR.
In deze context hebben wij een privacyverklaring opgemaakt die beschikbaar is op onze website.

Met onze beste groeten,
Annemie D’hooge
Voorzitter

Martine Smet
Secretaris

Uitstap naar de stokerij Rubbens in Wichelen: 27 oktober 2018
Programma en praktische info:
13:30 uur; Vertrek aan De Zandberg met de autocar naar Wichelen.
14:00 uur: Ontvangst met koffie en taart en start van het bezoek aan de Heirmansklok.
15:30 uur: Rondleiding achter de schermen van de stokerij Rubbens.
16:30 uur: Degustatie van de jenevers van Rubbens.
17:30 uur: Volledige avondmaaltijd met inbegrip van water, frisdrank en wijnen op tafel.
Rond 19:00 uur: Terugrit naar Zele

PRIJS (alles inbegrepen): leden 63 EUR (met inbegrip van hun gezinsleden)
per persoon en niet- leden 73 EUR per persoon.
INSCHRIJVING: betaling via overschrijving op het rekeningnummer BE02 0012 1637 4340
van HOK Zele vzw met vermelding Rubbens.
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.

.

