HOPKEESTENWANDELING • ERFGOEDDAG • DE GROOTE OORLOG • WANDELING VAN DE VRIENDSCHAP • HOPDAG • OPEN MONUMENTENDAG • AANBOD OP MAAT

ZONDAG 18 MAART 2018
HOPKEESTENWANDELING
Vertrek: om 14 uur aan de kerk van Essene
We gaan op verkenning door Essene in een wandeling van
6,5 km. Onderweg bezoeken we de nieuwe brouwerij DOK’s en
kan iedereen proeven van Dok’s bier vergezeld van een hapje
met hopkeesten.
De deelname aan dit evenement is gratis! Wél vragen we om
organisatorische redenen vooraf een seintje te geven van je deelname. Dat kan tot zaterdag 17 maart via toerisme@affligem.be

ZONDAG 22 APRIL 2018
“ZO D’OUDEN ZONGEN, ZO PIEPEN DE JONGEN”
KIEZEN VOOR MUZIEK
Orgelconcert en activiteiten met muziek
i.s.m. Orgelkring Essene

DINSDAG 1 MEI 2018
THEMADAG ‘AFFLIGEM TEN TIJDE
VAN DE GROOTE OORLOG’ - APOTHEOSE

We maken muziek en zingen op orgeltonen ‘Van Disney tot K3 ‘
met Sarah Copriau.
We kiezen voor jongeren en gezinnen met kinderen.
Activiteit i.s.m. Orgelkring Essene en de Gezinsbond
www.erfgoeddag.be

Vertrek: tussen 13.30 en 14.00 uur
aan het jeugdheem van de Abdij Affligem

Recepten met hopkeesten

Wandeling doorheen het abdijlandschap met verhalen
en foto’s over de Groote Oorlog i.s.m. de werkgroep
Groote Oorlog en ‘De Patrouilleurs’

We wandelen ongeveer 5 kilometer met haltes waar we verhalen
te horen krijgen over het leven van alledag gedurende de Groote
Oorlog in ons dorp. Afsluiten doen we met een drankje en een
muzikaal intermezzo van folkgroep Arjaun in de abdijtuin.
De Patrouilleurs willen door middel van “levende geschiedenis”
de gebeurtenissen uit WOI meer bekendheid geven bij een breder
publiek. Zij komen in uniform naar Affligem met een replica
van een rijdende én werkende veldkeuken en een mini expo
rond het Belgische leger in Wereldoorlog 1.
De Patrouilleurs bieden iedereen gratis “oorlogssoep” aan,
klaargemaakt op de historische veldkeuken.

We beschikken over een receptenboekje met hopkeesten.
Wie het boekje wenst te ontvangen, kan een mailtje sturen naar
toerisme@affligem.be

Hopplantjes aankopen
Maart is dé ideale periode om je eigen hopplant te planten. In
september kan je dan al genieten van mooie hopbellen in je tuin.

DONDERDAG 26 APRIL
HEKELGEM TIJDENS DE GROOTE OORLOG
Voordracht door Jan Van Liedekerke
Zaal Gildenhuis Hekelgem, 20.00 uur
een organisatie van Heemkundige kring Belledaal
en werkgroep Groote Oorlog.
Aan de hand van verhalen, getuigenissen en talrijke unieke foto’s
wordt het verhaal van Hekelgem tijdens de Groote Oorlog verteld.
Kom dus zeker kijken en luisteren !

ZONDAG 8 JULI 2018
GULDENSPORENTOCHT ‘1914-1918’
Een wandeling in het kader van de 11-juliviering.
Vertrek: 13.30 uur aan het gemeentehuis
Een samenwerking tussen Cultuurraad Affligem, vtbKultuur Affligem,
wandelclub ‘De Belletrekkers’ en Gidsen Affligem. De wandeling
wordt opgeluisterd met Vlaamse liederen en verhalen uit de
Groote Oorlog, gevolgd door een feestelijke en muzikale optocht
onder begeleiding van de fanfare Sint-Cecilia van Teralfene.
Na de wandeling kunnen de deelnemers verder mee genieten van
de festiviteiten n.a.v. de 11-juliviering in de cultuurzaal Sanderus.

ZONDAG 26 AUGUSTUS 2018
WANDELING VAN DE VRIENDSCHAP
“TUSSEN DAM EN WAL”
Vertrek: 14.00 uur parking Bellekouter
We wandelen ongeveer 7 kilometer “tussen dam en wal”
en passeren onder andere langs de Sluisvijvergracht,
Bos- en Bellebeek, oude hoeven en kapellen.

VRIJDAG 7 SEPTEMBER 2018
HOPDAG VOOR DE SCHOLEN
Alle leerlingen van het vierde leerjaar worden op sleeptouw genomen door de gidsen voor een bezoek aan het hopveld, de abdij,
kennismaking met de ‘Hopduvel’ en de verdwenen hopcultuur.

ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2018
HOPDAG
Hoppig volksfeest met markt, animatie, abdijbezoek en
hoppluk - Abdijstraat
Een hoppig volksfeest met streekproducten- en ambachtenmarkt.
Mogelijkheid tot een begeleid bezoek aan de abdij en het abdijmuseum. Wandelingen en bezoek aan het hopveld onder de begeleiding
van een gids. De hop van het gemeentelijk hopveld wordt dan geplukt volgens de traditie.
Je kan gratis ranken afhalen en genieten van een gezellige sfeer
met een streepje muziek, hopplukkers aan het werk, (kinder)animatie,
een fris Affligembier enzovoort.

APOTHEOSE 100 JAAR GROOTE OORLOG
VRIJDAG 9 NOVEMBER 2018
CONCERT 14-18 - DOOR CONCERTBAND TERALFENE
Sint-Janskerk Teralfene, 20.00 uur
Oorlog: vaders vertrekken, kinderen blijven verweesd achter,
zonen sneuvelen, nieuwe liefdes ontluiken, vreugde om wie
terugkeert. Al deze emoties worden muzikaal vertaald in een
gevarieerd programma, gebracht door de Concertband Teralfene.

ZATERDAG 10 NOVEMBER 2018
FAKKELTOCHT NAAR DE KLUISKAPEL
Vertrek: abdijtoren Abdijstraat Affligem om 18.30 uur
Onze fakkeltocht loopt over smalle smokkelpaden bij het overschrijden van het etappengebied van WO I . We zullen ook de
jachthoorns horen schallen boven het Kluizenbos. Aan de Kluiskapel wonen wij de jaarlijkse Sint-Hubertusviering bij en beleven
het volksfeest. Afstand 3 km naar de Kluiskapel en terugtocht
over ongeveer dezelfde afstand onder leiding van onze gidsen.

ZONDAG 11 NOVEMBER 2018
WAPENSTILSTAND MET SFEERVOLLE HERDENKING
Kerk Sint-Jan Teralfene, 10 uur

ZONDAG 9 SEPTEMBER 2018
OPEN MONUMENTEN DAG

Op 11 november staan we meer dan ooit stil bij het einde van de
Groote Oorlog, met een sfeervolle herdenking. Dit jaar nodigt het
gemeentebestuur iedereen uit voor een plechtige eucharistieviering met muzikale opluistering in Teralfene. Aansluitend wordt
onder muzikale begeleiding een bloemenkrans aan het oorlogsmonument gelegd.
Na de plechtigheden wordt een receptie aangeboden door het
gemeentebestuur in de parochiezaal Sint-Jan.

De Vrienden van de Kluis en Orgelkring Essene nemen traditioneel
deel en zetten het Van Peteghemorgel orgel en de Kluiskapel in de
kijker met een boeiend programma.

Bekijk ook onze andere activiteiten in het kader van de groote
oorlog op de website
www.toerismeaffligem.be

foto Michel Verdoodt

GIDSEN AFFLIGEM WERKEN OOK OP MAAT
Wil je je familiereünie, teambuilding of daguitstap doorbrengen in Affligem en zoek je nét dat tikkeltje meer?

www.toerismeaffligem.be

ontdek het aanbod van de Gidsen Affligem
DIENST TOERISME - toerisme@affligem.be - 053 64 00 45

IN HET SPOOR VAN DE HOPDUVEL – AUDIOWANDELING
Deze fotozoektocht en vertelwandeling van ongeveer 7 km start aan
de Abdij Affligem en brengt je langs de Faluintjes. Ze is geïnspireerd
door de mythische Hopduvel en de sagen en legenden uit de streek.

VAN GALGENBERG TOT DUIVELSPUT – GPS SPEL
Van Galgenberg tot Duivelsput is gesitueerd in de bossen van
Affligem en Erembodegem. Op een ludieke wijze krijg je heel wat
informatie mee over de geschiedenis, sagen en legenden van de
streek, en uiteraard ook over onze abdij. Dit spel, dat ook gebruik
maakt van MP3-spelers, is uitstekend geschikt om een streek beter
te leren kennen. Het bevordert niet alleen de “team spirit”, maar
doet ook een beroep op diverse vaardigheden van de teamspelers.
Zo komen naast weet- en denkvragen, ook uiteenlopende creatieve
opdrachten aan bod… en uiteraard kunnen kosmische bedreigingen
ook al eens hun komische kanten hebben.
WANDELINGEN
Op onze website vind je verschillende (thema)wandelingen. Je kan
er kiezen voor één van de hopwandelingen of voor uitgestippelde
wandelingen die je leiden langs de mooiste plekken van Affligem.

NIEUW!!! BUITENSTAPPEN IN AFFLIGEM
Voor elk weekend een wandeling!
Er zijn 52 wandelingen uitgestippeld op Affligems grondgebied.
De wandelingen zijn te raadplegen op onze website.
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WANDELINGEN DOOR HET JAAR

vu: Leo De Ryck, schepen gemeente Affligem

VOOR MENSEN DIE OP EIGEN INITIATIEF ONZE GEMEENTE
WILLEN VERKENNEN

