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Voorwoord 
Nu de corona- en de griepsymptomen uit ons dagelijks 
leven verdwijnen, zouden we de basismaatregelen rond 
hygiëne best blijven hanteren uit respect voor onze 
zwakkere medeburger.

In mei en juni vinden in onze gemeente talrijke activiteiten 
plaats zoals de Sinksenkermis, Rock Affligem, de 
Gelukswandeling en de 11-juliviering op 1 juli. Denk ook 
eens extra aan Moeder- en Vaderdag!

Tijdens het recente sportcafé werden talrijke sportlaureaten 
en vrijwilligers gehuldigd. Wat zou de sport en ons 
verenigingsleven betekenen zonder hun vrijwilligers en 
medewerkers die zich belangeloos inzetten?

Onze Affligemse sportraad omvat 30 sportclubs, samen 
ongeveer 1300 leden of een tiende van de Affligemse 
bevolking. Affligem is sport- en sportelgemeente. Sportelen 
betekent samen op een ontspannen wijze aan sport doen 
en het bevordert bovendien het gemeenschapsgevoel.

Onze leuze is Fairplay. Zo kon elke sportclub met 
jeugdwerking een Fairplay-ploegje voordragen met aandacht 
voor een positieve houding, respect en het volgen van de 
spelregels. Tevens doen we een oproep aan de ouders en 
grootouders om het voorbeeld te geven. De jeugd moeten 
we aanmoedigen hun gsm en sociale media meer om te 
ruilen voor sport en spel.

Affligem als gezonde gemeente besteedt veel aandacht 
aan gezondheidsthema’s zoals mondhygiëne (alle leerlingen 

van Affligemse scholen ontvingen een tandenborstel en 
tube tandpasta), preventie voor darm- en borstkanker en de 
gelukswandeling.

Nieuwe inwoners worden door activiteiten zoals 
Kletsen@Bellekouter, Fietsvrienden en plan Samen leven 
aangemoedigd deel te nemen aan sport, cultuur en 
oefenkansen Nederlands. Voor de aardbeving in Turkije 
en Syrië hebben het Lokaal Bestuur Affligem en de Gros 
samen 2000 euro gestort aan het Rode Kruis.

De prille lente die onze natuur doet openbloeien kan ons 
een positieve boost geven om deel te nemen aan leuke en 
sociale activiteiten en zorg te dragen voor milieu, energie en 
veiligheid op de weg.

We moeten ons de vraag durven stellen, hoe kan ik 
mij nuttig maken voor Affligem, onze buren, familie en 
vrienden? Iemand gelukkig maken draagt ook bij tot ons 
geluk!

Met solidariteit, vriendschap en hoffelijkheid komen we  
al ver. 

UBI CARITAS ET AMOR 

Herman Steppe

Colofon
Uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen,  
Bellestraat 99, 1790 Affligem. 
T 053 64 00 00 - F 053 68 04 80 - gespot@affligem.be

Jouw teksten voor de uitgave juli-augustus voor 01/6/2023. 
De redactieraad kan de ingezonden teksten wijzigen of inkorten.

Foto cover: Dansnamiddag Seniorenraad van 16 februari 2023 
Ontwerp & creatie: Comith.be 
Drukwerk: Heremans

Inhoud College van burgemeester en schepenen
SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

Walter De Donder 
Molenberg 23, 1790 Affligem,  
053 64 00 00, walter.dedonder@affligem.be
Burgemeester, bevoegd voor burgerlijke stand,  
cultuur, ruimtelijke ordening en politie

Tim Herzeel 
Molenberg 20, 1790 Affligem, 
053 21 11 05, tim.herzeel@affligem.be
1ste schepen, bevoegd voor openbare werken, patrimonium,  
lokale economie, juridische zaken en burgerparticipatie

Herman Steppe
Begonialaan 2, 1790 Affligem,  
053 67 45 44, herman.steppe@affligem.be
2de schepen, bevoegd voor sport, erfgoed,  
gelijke kansen (integratie, gezondheid & preventie, noord-zuid)

Hans Cornand
Mollenhoekstraat 17, 1790 Affligem 
0476 20 21 53, hans.cornand@affligem.be
3de schepen, bevoegd voor financiën,  
milieu (landbouw, dierenwelzijn), communicatie, ICT

Greet Van Holsbeeck
Langestraat 20, 1790 Affligem,  
0474 38 19 40, greet.vanholsbeeck@affligem.be
4de schepen, bevoegd voor toerisme,  
onderwijs, jeugd, opvang

Denise De Paepe
Klein Kapelleveld 6, 1790 Affligem,  
02 582 48 84, denise.depaepe@affligem.be
5de schepen, voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale dienst, 
bevoegd voor senioren en sociaal wonen.
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Appeltjes van de GROS
Op 22 maart kregen alle leerlingen van de Affligemse scholen lekkere, lokaal geteelde appeltjes van de GROS Affligem. 

De GROS of Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking heeft oog voor actie in het Noorden met een blik 
gericht op het Zuiden. Deze slagzin verwoordt zeer mooi de doelstelling van de GROS. Zo is Affligem Fair Trade gemeente 
geworden. Naast eigen initiatieven investeert de GROS in projectondersteuning en in noodhulp.

De taak van de GROS is drieledig:

•  Mogelijkheden creëren voor overleg tussen organisaties en personen actief binnen het (ruime) domein van 
ontwikkelingssamenwerking.

•  Informeren en sensibiliseren van de Affligemse bevolking.

•  Adviseren van het lokaal bestuur.

Wil je contact opnemen met de GROS?

Dat kan via ontwikkelingssamenwerking@affligem.be of 053 64 00 00.

Meer weten over de GROS?

Surf naar:  
www.affligem.be/gemeentelijke-raad-voor-ontwikkelingssamenwerking-gros

SCAN QR

© Basisschool ‘t Lessenaartje
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Rock Affligem 2023
De Affligemse Bellekouter maakt zich klaar. Want na 
een geslaagde eerste editie, met zo’n 7000 bezoekers, 
staat ondertussen ook de tweede editie van Rock 
Affligem voor de deur. De werkgroep Rock Affligem, 
bestaande uit zo’n 30 leden, zorgde vorig jaar voor 
een tweedaags festival vol ambiance, muzikale 
pareltjes, sfeer en gezelligheid. En dat zal ook dit 
jaar niet anders zijn. Met een line-up om u tegen te 
zeggen, vliegen de tickets de deur uit.

Op 19 en 20 mei is het weer zover. Rock Affligem, het 
festival dat intussen helemaal terug is van weggeweest, 
brengt muziek van eigen, Belgische bodem naar ons dorp. 
Wie er vorig jaar bij was zal het beamen; een unieke sfeer 
op de weide, dansbeats in de hal en luxueus vertoeven in 
de VIP... . Er is voor elk wat wils. 

‘Het concept van vorig jaar blijft grotendeels behouden.' 
Zo vertelt Christof Desmet, voorzitter van de werkgroep. 
'De presentatie zal opnieuw gebeuren door Steven Van 
Herreweghe. Toch zijn er ook enkele aanpassingen. De 
foodtruckhoek wordt sterk uitgebreid met veel meer 
variatie en keuzemogelijkheden. Ook de randanimatie 
breidt uit. Naast de neptattoos vorig jaar zal je bijvoorbeeld 
dit jaar ook echte tattoos kunnen laten zetten of kunnen 
langsgaan bij de barbier. En we feesten de zaterdag langer 
op de afterparty, tot wel 3.30 uur.'

Ook de merchandise werd een nieuw leven ingeblazen. 
Misschien zag je hier en daar al een T-shirt of trui 
verschijnen met een uniek ontwerp? Dat kan. Want 
op de Rock Rally van 1 april, die gewonnen werd door 
Jerk Beefy, werden de eerste artikelen reeds verkocht. 
Kunstenaar Matthias Philips, gekend onder de naam MAT, 
uit Aalst, kreeg de kans zijn creativiteit uit te werken, 
wat resulteert in unieke en sprekende gadgets. Zo 

kan je dit jaar zelfs exclusieve schoenen 
aankopen. Alle merchandise kan je vinden 
op https://rockaffligem.store.link of aan de 
gadgetstand op het festival zelf.

De polsbandjes die zowel garant staan voor 
inkom als betaling blijven hetzelfde, met het grote voordeel 
dat niemand cash op zak hoeft te hebben. Betalingen gaan 
eenvoudig en snel, wat wachtrijen aan diverse standen 
verkleint. Er is ook geen risico dat je jouw geldbriefjes verliest.

‘Vorig jaar werd de Schoolrock op het laatste nippertje 
omwille van de weersomstandigheden afgelast. Dit 
jaar hopen we meer geluk te hebben. Al nemen we 
onze voorzorgen en organiseren we de Kidsrock op 
15 september in de Bellekouterhal.’ aldus Christof. ‘Alle 
leerlingen van de 2de en 3de graad van de lagere scholen 
van de TARL-zone zullen die dag kunnen genieten van een 
Kids Disco en een optreden van de Ketnet Band. Voor de 
oudere jeugd en volwassenen sluiten we de dag af met een 
De-Tijdloze-Fuif. Meer info hieromtrent volgt zeker nog.’

VRIJDAG 19 MEI 2023

Deuren openen om 18.00 uur  
en sluiten om 3.30 uur.

Line-up:  
Mainstage: Tim’s Favourite, Wildheart, Mantah, 
Fleddy Melculy, Channel Zero. 

Dancehall – Age of Love:  Dj Mauro, Olivier Pieters, 
Phi Phi, Red D, Jaydee, Mr Sam, Da Hool, Zolex

ZATERDAG 20 MEI 2023

Deuren openen om 12.00 uur  
en sluiten om 3.30 uur.

Line-up:  
Mainstage: Jerk Beefy, Devonport, Oproer,  
The Kids, Vive La Fête, Flip Kowlier, Bart Peeters, 
Regi Live

Dancehall: Afterparty met TBA

TICKETS 
https://rockaffligem.be/tickets_2023/

+++

MEER INFO

FB: Rock Affligem 
Insta: Rock Affligem 
www.rockaffligem.be

Winnaars Rock Rally 2023 – Jerk Beefy © Wendy Janssens

SCAN QR

SCAN QR

SCAN QR
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Juventus Floorball Club 
naar Salzburg
De Belgische U19 floorbalploeg probeerde zich te 
kwalificeren voor het WK. Het kwalificatietornooi ging 
door in Salzburg. Het is telkens een hele opgave om door 
te stoten, slechts 16 landen over de hele wereld mogen 
eraan deelnemen. Toch waagden ze met een Belgische 
delegatie U19-spelers de kans. Met 6 ploegen in de 
poule, mochten enkel de beste twee doorstoten. In totaal 
werd er 5 dagen op rij een wedstrijd gespeeld op het 
allerhoogste niveau, een loodzwaar programma.

Uniek deze keer was de grote rol die Affligem speelde 
in dit verhaal. Juventus Floorbal club, een Affligemse 
vereniging, leverde maar liefst 8 van de 20 spelers voor 
deze selectie. Daarbovenop gingen Claudio & Emanuel 
Stassijns mee als coach en André De Wilde als kinesist. 
Zelden was onze gemeente zo sterk vertegenwoordigd op 
het internationale toneel.

Het was een zeer intense week vol ups & downs, waar de 
ploeg zeker trots op kan zijn. Er werd uitstekend gestart 
door te winnen tegen Nederland, om de volgende dag 
alweer in de put te zitten na een slechte dag tegen Groot-
Brittannië, waardoor de kansen op kwalificatie afhankelijk 
waren van de resultaten van andere ploegen. Ook de 
derde dag werd gekenmerkt door een verlies. Ditmaal 
tegen Noorwegen, een land van een heel ander niveau en 
de topfavoriet van de poule die elke match ruimschoots 
won.

De ploeg gaf echter niet op en 
probeerde op dag 4 - na voor 
België gunstige wedstrijdresultaten 
van de tegenstanders - hun laatste 
kans met beide handen te grijpen. 
Een dubbele winst tegen Frankrijk 
& Oostenrijk tijdens de laatste 2 
dagen was immers voldoende om 
te kwalificeren. Alles lag weer in 
eigen handen, maar makkelijk zou 
het zeker niet worden. Even leek het te lukken maar sport 
kan jammer genoeg wreed zijn: een uiterst dominante 
wedstrijd tegen Frankrijk resulteerde in een gelijkspel na 
een gelijkmaker in de slotminuten en zorgde zo voor een 
ongeziene droefheid in de Belgische groep.

Op de slotdag, hoewel kwalificatie niet meer mogelijk 
was, veegde het team, uit op wraak, toch hun tranen 
weg door voor een tot de nok gevulde sporthal thuisploeg 
Oostenrijk te verslaan. Een fantastische afsluiter van het 
toernooi met een welverdiende 3de plaats, net een puntje 
te kort om te kwalificeren.

De U19 van Juventus zijn intussen ook kampioen 
geworden in hun nationale reeks. De toekomst oogt 
mooi voor Juve! 

/ 5
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Bekendmaking info- en participatieronde 
n.a.v. de startnota en het participatiemoment van de opmaak van een Gemeentelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Montil te Affligem van 1 juni 2023 tot en met 31 juli 2023

In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening brengt het college van burgemeester 
en schepenen ter kennis aan de bevolking dat er beslist is om een gemeentelijk RUP Montil op te maken.

Het planningsproces bestaat uit vijf fasen die leiden tot volgende documenten:

• de startnota en procesnota

• de scopingnota

•  het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan

• het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan

• het definitief ruimtelijk uitvoeringsplan

Tijdens de huidige fase wordt de startnota ter inzage gelegd op het gemeentehuis, dit gedurende een termijn 
van zestig dagen. Dit is van 1 juni 2023 tot en met 31 juli 2023.
De startnota bevat onder andere een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het plan en een 
afbakening van het gebied.

Hiernaast wordt ook een participatiemoment gehouden. Dit vindt plaats op donderdag 8 juni 2023 om 20.00 uur 
in de parochiezaal te Essene.

Dit dossier met alle nuttige informatie ligt voor iedereen ter inzage te Affligem, op het gemeentehuis, 
Bellestraat 99, gelijkvloers, dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening tijdens de kantooruren.

Bureeluren: iedere werkdag op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 
16.00 uur, op dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur, vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Inzage enkel mogelijk na telefonische afspraak op het nummer 053 64 00 10.

De documenten kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website  
www.affligem.be.

Reacties (opmerkingen) op de startnota dienen uiterlijk de laatste dag van de ter inzage legging 
aangetekend toegezonden worden aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. Lokaal Bestuur 
Affligem, Bellestraat 99 te 1790 Affligem. Of er afgegeven tegen ontvangstbewijs. Of via mail bezorgd te 
worden op ruimtelijkeordening@affligem.be.

SCAN QR
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Ik ga op reis en ik neem mee …
… een Kids-ID
De Kids-ID is een identiteits- en reisdocument voor 
Belgische kinderen tot 12 jaar. Je hebt geen Kids-ID nodig 
om binnen België te reizen. De Kids-ID is geldig in de 
landen van de Europese Unie en in enkele andere landen. 
Controleer je bestemming op de website van de FOD 
Buitenlandse Zaken (www.diplomatie.be).

De Kids-ID kost 8,00 euro en is drie jaar geldig. Let op: 
sommige landen vragen dat de Kids-ID nog een aantal 
maanden na terugkeer geldig is. De Kids-ID vraag je als 
ouder of voogd aan op de dienst Burgerzaken. Je kind 
moet meekomen bij de aanvraag. Breng een pasfoto 
mee van maximum 6 maanden oud die ICAO-conform is. 
Reken op een leveringstermijn van drie weken.

Vergeet vooraf geen afspraak te maken op  
https://afspraken.affligem.be 

… een reispas
Ga je op reis naar een land buiten de Europese Unie?  
Dan volstaat meestal een reispas.

Voor een aantal landen heb je ook een specifiek visum 
nodig. Dat kan je meestal digitaal aanvragen. Meer info 
over het visum vind je op www.diplomatie.be.

De reispas kost 80 euro en is 7 jaar geldig.  
De productie neemt een vijftal werkdagen in beslag vanaf 
de aanvraag. Minderjarigen betalen 35 euro. Hun reispas 
is 5 jaar geldig.

Maak altijd een afspraak vooraleer je langskomt op het 
gemeentehuis (https://afspraken.affligem.be) en vergeet 
geen recente foto mee te brengen.  
De foto mag maximum zes maanden oud zijn en moet 
beantwoorden aan de ICAO-voorwaarden (lichte en egale 
achtergrond, mond gesloten, neutrale gelaatsuitdrukking, 
geen glimlach, aangezicht volledig vrij, …).

Je oude reispas breng je binnen. Vind je hem niet meer?  
Is hij gestolen of ben je hem verloren? Dan heb je een 
attest van verlies of diefstal van de politie nodig.

… een internationaal rijbewijs 
Ga, voor je naar een land buiten de Europese Unie 
reist, altijd eerst na of het land van bestemming het 
Belgische rijbewijs erkent. Is dat niet het geval, dan kan 
je een internationaal rijbewijs aanvragen bij de dienst 
Burgerzaken.

Je maakt een afspraak en brengt het volgende mee: 
een recente pasfoto, je identiteitskaart en je Belgische 
rijbewijs. 

Een internationaal rijbewijs kost 21 euro en is geldig 
voor een periode van drie jaar. Als je nationale rijbewijs 

minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs 
die geldigheidsdatum over. Als je internationaal rijbewijs 
afloopt, als je het verliest of als het beschadigd of 
gestolen wordt, moet je tegen dezelfde voorwaarden 
een nieuw exemplaar aanvragen in de gemeente.  
Je geeft dan je oude internationaal rijbewijs terug of 
brengt een verklaring van verlies of diefstal van de 
Belgische politie mee.

… een reistoelating voor minderjarige kinderen
Reist je kind naar het buitenland zonder ouder of voogd? 
Dan kan je een reistoelating voor minderjarige kinderen 
meegeven. Sommige organisaties of scholen vragen dit 
formulier ook.

Voor een reistoelating hoef je niet naar het gemeentehuis 
te komen. Je vraagt het document aan op ons e-loket. 
Ben je op een veilige manier aangemeld (met een 
eID-lezer of via it’s me), dan krijg je de toelating vrijwel 
onmiddellijk in je mailbox. Druk ze af en vergeet niet te 
handtekenen op pagina 3.

Wens je meer info?  
Surf naar www.affligem.be 

Heb je vragen?  
Stuur een mailtje naar de dienst Burgerzaken 
(bevolking@affligem.be) of contacteer ons  
telefonisch (053 64 00 01)

SCAN QR

Afspraak maken

SCAN QR

E-loket

SCAN QR

Diplomatie.be

SCAN QR

Affligem.be

FIJNE  
VAKANTIE!
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Beleidsplan ruimte Affligem van start
De provincie keurde het ontwerp van het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant goed in haar zitting  
van 11 oktober 2022. 

In het beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant heeft de provincie een omschrijving gemaakt van onze drie deelkernen.

Hekelgem
Tot op vandaag omschreven als woonkern wordt door de provincie nu omschreven als een “hoogdynamische 
woonkern”.

Teralfene
Tot op vandaag omschreven als woonkern en hoofddorp wordt door de provincie nu omschreven als 
“hoogdynamische woonkern en vervoerskern”.

Essene
Tot op vandaag omschreven als kern in het buitengebied wordt door de provincie nu omschreven als “landelijke 
dorpskern”.

Nu kan Lokaal Bestuur Affligem zelf een plan maken en zo voor de gemeente bepalen hoe de eigen ruimte zal 
ingevuld worden.

Het is de bedoeling om een toekomst uit te rollen voor onze gemeente waar plaats is om te wonen, te werken, te 
ondernemen, te spelen en te genieten. 

Dit beleidsplan zal uitgevoerd worden door middel van een studie onder begeleiding van de intercommunale 
Haviland, participatie met de burgers via de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO, een 
stuurgroep, infomarkten, … en in overleg met hogere overheden.

Dit proces vraagt wel wat werk en kan tot 3 jaar duren.

Vervoerregio Vlaamse Rand
Onze gemeente Affligem maakt samen met 32 andere 
gemeenten deel uit van de Vervoerregio Vlaamse Rand. 

In deze vervoerregio hebben we samen een Regionaal 
Mobiliteitsplan gemaakt om de regio duurzamer, 
veiliger, welvarender, leefbaarder en meer bereikbaar 
te maken.

Doel van ons regionaal mobiliteitsplan
Het Regionaal Mobiliteitsplan werkt naar een veilige en 
leefbare regio en dit via een beter mobiliteitsaanbod en 
een betere infrastructuur met aandacht voor voetgangers, 
fietsverbindingen en openbaar vervoer. Zo wordt onze 
mobiliteit duurzamer. 

In tweede orde werken we ook op de pijlers Gedrag en 
Ruimte waar we vooral een duurzamere mobiliteit willen 
stimuleren.

Voor alle weggebruikers, zowel de fiets, de bus, de 
trein, de auto en de logistiek, werd een ideaal scenario 
uitgewerkt. Om dat scenario te realiseren, bevat het 
Regionaal Mobiliteitsplan 130 concrete acties die de 
komende jaren in de vervoerregio Vlaamse Rand zullen 
worden uitgerold.

Dit nieuw regionaal mobiliteitsplan willen we 
aan jou voorstellen
Als burger krijg je de kans om dit plan na te kijken en er 
ook jouw eventuele opmerkingen en suggesties op te 
formuleren. Binnenkort loopt er hierover een openbaar 
onderzoek, hou de lokale affiches hiervoor in het oog.

Je zal dit Regionaal Mobiliteitsplan kunnen raadplegen op 
www.affligem.be en op www.vervoerregiovlaamserand.be.  
Voor meer informatie kan je ook terecht in 
het gemeentehuis en op de bovenstaande 
websites. 

© Een artikel van de Vlaamse overheid 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken SCAN QR
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Woning met EPC-label E of F gekocht? 
Renovatie verplicht binnen 5 jaar
De renovatieverplichting voor residentiële gebouwen, dus voor eengezinswoningen en appartementen, is sinds 
begin dit jaar van kracht. Alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met label E of F, moeten 
verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen de 5 jaar na aankoop.

Indien het label niet tijdig behaald wordt, kan een administratieve geldboete opgelegd worden van 500 euro tot 
200.000 euro. Er wordt dan een nieuwe termijn opgelegd waarbinnen het label moet behaald worden.

Meer info via  
www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen-vanaf-2023

Rente Mijn VerbouwLening stijgt van 0 naar 2,25%
De Mijn VerbouwLening, waarmee je tot 60.000 euro kan lenen voor renovatiewerken aan je woning, is voortaan 
niet meer renteloos. Omdat de nieuwe wettelijke interestvoet ver boven 3% ligt, is het niet meer mogelijk om via de 
Mijn VerbouwLening aan 0 procent te lenen. De nieuwe rentevoet bedraagt 2,25%. 

Deze nieuwe rentevoet geldt enkel voor aanvragen die Energiehuis 3Wplus voor de Mijn VerbouwLening 
heeft ontvangen vanaf 1 februari 2023. Aanvragen die vóór deze datum werden ingediend (via mail, post 
of het online platform), zullen nog behandeld worden aan een rentevoet van 0 procent.

Meer info via energiehuis.3wplus.be/MijnVerbouwLening

Aanvullende renovatielening provincie 
op 1 juli afgeschaft
Inwoners uit Vlaams-Brabant met een laag inkomen kunnen nog tot 1 juli de aanvullende 
renovatielening met rentevoet van 0,5 procent aanvragen, voor het uitvoeren van allerlei werken voor 
een betere woningkwaliteit. Nadien houdt het systeem, onder andere door de invoering van Mijn 
VerbouwLening, op te bestaan.

Meer info via: www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/aanvullende-renovatielening

SCAN QR

SCAN QR

SCAN QR
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Week van de bij
De “Week van de bij” is toe aan haar tiende 
editie. Deze start zondag 28 mei en loopt 
tot en met 4 juni. Het thema dit jaar is Bed 
& Breakfast. De “Week van de bij” is een 
campagne van het Vlaams Departement 
Omgeving. Chocolatier Dominique Persoone 
en presentator Britt Van Marsenille zetten, 
net als vorig jaar, de boodschap kracht bij als 
ambassadeurs.

Bijen vervullen een uiterst belangrijke functie 
als bestuiver van landbouwgewassen, 
fruitteelten en wilde planten. Zonder bijen geen 
fruit of groenten. Maar bijen hebben het steeds 
moeilijker om te overleven. Ze vinden moeilijk 
plaatsen om zich voort te planten en hebben te 
weinig voedsel door een gebrek aan nectar- en 
stuifmeelrijke bloemen. Daarom is het thema 
dit jaar “Bed en Breakfast voor bijen”.

Voedsel voorzien voor bijen doe je door 
jouw tuin van bloemen en bloemrijke struiken en 
bomen te voorzien. Helaas zijn er schommelingen 
en veranderingen in de seizoenen door de 
klimaatverandering. Zo worden hommelkoninginnen 
vroeger wakker door de zachte winters. Bijensoorten 
die normaal gezien in de lente voorkomen, spotten we 
geregeld in de herfst. Maar ook honingbijen vliegen 
tijdens warme herfstmaanden vruchteloos rond op zoek 
naar voedsel. 

Om hen te helpen aan voldoende voedsel, het hele jaar 
door, hebben ze nood aan bloeiende planten met nectar 
en stuifmeel van de vroege lente tot de late herfst. Dat 
betekent dat je bij het aanplanten het best zorgt dat 
er van februari tot en met november altijd iets in bloei 
staat. Dit is niet alleen een win voor de bijen, maar ook 
voor jezelf! Zo geniet je bijna het hele jaar door van een 
bloemen- en kleurenpracht in jouw tuin.

Onderdak voor de bijen kan je voorzien door het plaatsen 
van een bijenhotel in jouw tuin of door het bouwen van een 
bijenburcht. De open, zandige grond van een bijenburcht 
voorziet een geschikte nestgelegenheid voor diverse 
soorten zandbijen. Door ook stengels en houtstronken 
toe te voegen aan de burcht, wordt het bovendien een 
geschikte nestelplek voor metselbijen. Op de website van 
“Week van de bij” vind je alle informatie terug over het 
bouwen van een bijenburcht.

Bijenhotels kan je bij het lokaal bestuur Affligem aankopen 
aan een verlaagde prijs. Vul hiervoor het bestelformulier in 
op onze gemeentelijke website.

Meer informatie en inspiratie om de 
bijen te helpen kan je terugvinden op de 
website van “Week van de bij”:  
https://www.vlaanderen.be/week-van-de-bij SCAN QR

Aangifte personenbelasting 
Dit jaar maakt de Federale Overheidsdienst Financiën jammer genoeg geen 
tijd vrij om in Affligem een zitdag te organiseren voor het invullen van de 
aangifte personenbelasting.

Inwoners die nood hebben aan begeleiding, kunnen door de overheidsdienst 
wel telefonisch of in hun kantoor geholpen worden. Hiervoor moet je eerst 
een afspraak maken via het telefoonnummer dat vermeld staat op uw bruine 
enveloppe van uw aangifte. 

Wie dat wenst, kan ook zijn gegevens achterlaten bij het onthaal van de 
gemeente (053 64 00 00).  
Onze medewerkers zorgen er dan voor dat jullie verder geholpen worden 
door de medewerkers van de Federale Overheidsdienst. 

10 /
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Brandweer stopt met wespenverdelging
De zoneraad van de brandweer besliste eind vorig jaar 
dat onze brandweerzone het verdelgen van wespen 
uit de dienstverlening schrapt. Dit sinds 1 januari 2023. 
Concreet betekent dit dat de brandweer:

• geen wespenverdelgingen meer uitvoert als algemene 
regel (ook niet als het om de Aziatische hoornaar gaat)

• enkel nog wespenverdelgingen uitvoert bij acuut 
levensgevaar - bel 112. De operator zal de juiste 
inschatting maken.

Meer informatie op www.wespennest.vlaanderen.be  
Daar kan je, in functie van je woonplaats,  
de private verdelgers zien die beschikbaar zijn.

De verdelgers die hierop geregistreerd 
staan, ondergaan een jaarlijks te vernieuwen 
registratieproces waarbij malafide 
ondernemingen maximaal geweerd 
worden. Daarom waren er in januari en februari nog geen 
verdelgers geregistreerd.

Aziatische hoornaar niet zelf verdelgen
Er verschijnen oproepen in de pers om Aziatische 
hoornaars en daarop gelijkende insecten te doden. Dit 
raadt het INBO (Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek) 
af omdat de effectiviteit hiervan voor het reduceren van de 
populatie erg laag is. Door natuurlijke sterfte en competitie 
is de kans sowieso zeer klein dat een koningin die nu 
rondvliegt succesvol een nest voortbrengt.

De kans op nevenschade is reëel aangezien de Aziatische 
hoornaar nog altijd verward wordt 
met inheemse andere insecten zoals 
de Europese hoornaar, stadsreus of 
hoornaarvlinder. 

Informatie over herkenning is terug te 
vinden op https://vespawatch.be. 

Een koningin van de Aziatische hoornaar heeft een angel 
en zal zich verdedigen wanneer ze wordt aangevallen.

Opgelet: Soms is een wespensteek 
gevaarlijk! Bij een steek in de mond of de 

keel bel je wél meteen naar het noodnummer 112. 
Laat het slachtoffer ondertussen op een ijsblokje 
zuigen om de zwelling tegen te gaan. Bij een 
allergische reactie, bel je eveneens meteen 112. 
Tekenen van zo’n allergische reactie kunnen zijn: 
hevige benauwdheid, shockverschijnselen (snelle 
hartslag en ademhaling) of een zwelling in de hals/keel. 

Heeft het slachtoffer een adrenalinepen (EpiPen) 
bij zich? En heeft het slachtoffer gezwollen lippen of 
benauwdheid? Dan kun je hem of haar helpen om 
die pen toe te dienen.

SCAN QR

SCAN QR
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EN Infomoment cursusaanbod voor Affligemse senioren

Heb je interesse om volgend schooljaar (september 2023 - juni 2024) één of meerdere cursussen uit 
onderstaand cursusaanbod te volgen?

Kom dan op dinsdag 19 juni naar het infomoment. Opgelet! Enkel op afspraak. Een afspraak maken kan tot en 
met vrijdag 16 juni via senioren@affligem.be of 053 64 00 70. Tijdens je afspraak krijg je op individuele basis 
informatie over de cursussen.

De cursussen worden gegeven door Ligo (Centrum voor Basiseducatie Halle - Vilvoorde) en zijn specifiek gericht op 
kortgeschoolde senioren die basisvaardigheden willen oefenen.

Voor wie?

Ben je 55 jaar of ouder en heb je geen diploma hoger onderwijs of geen universitair diploma? 
Dan is een cursus van Ligo misschien iets voor jou.

Elke cursus bestaat uit een bepaald aantal lessen en per week zal er 1 les plaatsvinden. 
1 les duurt telkens 3 uur.

Kan je niet komen naar het infomoment en heb je toch interesse of vragen over de cursussen?  
senioren@affligem.be of 053 64 00 70

Meer info: www.affligem.be 

SLIM MOBIEL BELLEN - STARTERSCURSUS SMARTPHONE  
> 16 LESSEN
Je hebt een smartphone of plant eentje aan te kopen.  
Je hebt nog veel vragen en de gebruiksaanwijzing kan je niet voldoende helpen.

Digipunt Affligem
Zit je met vragen over je smartphone of computer, 
sociale media of het e-loket...? Onze medewerker, 
Evy Van den Driessche van het digipunt helpt 
je graag verder. Je kan gratis een afspraak 
maken via de balie van het Sociaal Huis, info@
digibankpajottenlandwest.be, digibank@affligem.be 
of 053 64 00 70.

Locatie: 

Sociaal Huis Affligem, Bellestraat 101, 1790 Affligem

Openingsuren: 

Elke woensdagnamiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur 
Dinsdagavond 09/05, 06/06 van 17.00 uur tot 20.00 uur 
Gesloten op 10/05, 07/06 en tijdens schoolvakanties

OPGELET: ENKEL op afspraak

12 /
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OP PAD MET JE SMARTPHONE - VERVOLGCURSUS SMARTPHONE  
> 16 LESSEN
Kan je al bellen en sms’en met je smartphone? Wil je je smartphone ook meer buitenshuis (in de winkel, op straat, 
op vakantie,…) leren gebruiken? In deze cursus gaan we samen op pad met de smartphone.  
Voor deze cursus is een basiskennis nodig.

DIGITAAL LOKET - VERVOLGCURSUS SMARTPHONE, COMPUTER (LAPTOP) OF TABLET 
> 20 LESSEN
Je wil graag jouw papieren en betalingen online in orde brengen? In deze cursus verken je het digitaal loket 
van je gemeente, ziekenfonds, … Je leert Itsme en een elektronische kaartlezer gebruiken om je persoonlijke 
administratie te beheren. Ook veilig betalen met Payconic, gebruik van de bankapp en het beheer van online 
formulieren en facturen staan op het programma.  
Voor deze cursus is een basiskennis nodig.

STARTEN MET TABLET OF COMPUTER (LAPTOP) - STARTERSCURSUS 
> 26 LESSEN
Heb je nog maar zelden of nooit met een computer (laptop) of tablet gewerkt?  
Met deze cursus zet je de eerste stappen. 

DOE MEER MET JE FOTO'S - VERVOLGCURSUS COMPUTER (LAPTOP) 
> 10 LESSEN

DOE MEER MET JE FOTO'S - VERVOLGCURSUS TABLET 
> 10 LESSEN
Foto’s kunnen kostbare herinneringen zijn. Wil je er blijvende souvenirs van maken?  
In deze cursus leer je de basis van foto’s op je computer (laptop) of tablet.  
Voor deze cursus is een basiskennis nodig.

ORDE OP JE COMPUTER (LAPTOP) - VERVOLGCURSUS COMPUTER (LAPTOP) 
> 16 LESSEN
Op je computer kan je allerlei bestanden opslaan: foto's, teksten, muziek, filmpjes. Maar waar bewaar je deze 
gegevens en hoe vind je ze nadien terug? In deze cursus leer je bestanden beheren.  
Voor deze cursus is een basiskennis nodig.

AAN DE SLAG MET SOCIALE MEDIA - VERVOLGCURSUS TABLET OF COMPUTER (LAPTOP) 
> 16 LESSEN
Sociale media zoals Instagram en YouTube spelen een belangrijke rol in je dagelijkse leven. Maar misschien stel 
jij je nog vragen. Wie ziet er wat van mij? Hoe kan ik er veiliger mee omgaan? Welke sociale media zijn er nog 
interessant voor mij?  
Voor deze cursus is een basiskennis nodig.

KOPEN EN VERKOPEN OP HET INTERNET - VERVOLGCURSUS TABLET OF COMPUTER (LAPTOP) 
> 16 LESSEN
Liggen er in de kleerkast kleren die te groot of te klein zijn geworden?  
In deze cursus ontdekken we samen hoe je kopen en verkopen op het internet veilig kan aanpakken.  
Voor deze cursus is een basiskennis nodig.

OPFRISSEN RIJBEWIJS 
> 5 LESSEN
Heb je een rijbewijs B? Maak kennis met de nieuwe verkeersregels en fris de oude 
nog eens op!

S
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Doe mee aan het VK Tegelwippen!
Van 21 maart tot en met 31 oktober 2023 gaat het 
eerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen door.

Steden en gemeenten nemen het in dit kampioenschap 
tegen elkaar op om zoveel mogelijk tegels of asfalt uit te 
breken en te vervangen door groen.

Iedereen kan deelnemen aan deze wedstrijd door tegels 
uit te breken in de voor, zij- of achtertuin. 
Jouw uitgebroken tegels tellen mee 
voor onze gemeente, je geeft ze in via 
de tegelteller op de website van het VK 
Tegelwippen: https://vk-tegelwippen.be/.

Meer bloemen, bomen en geveltuinen maken onze 
gemeente meer klimaatbestendig, aantrekkelijker voor 
dieren en nuttige insecten, koeler op warme dagen en 
nog veel mooier!

Weet je niet goed hoe te beginnen met het wippen 
van jouw tegels? Of twijfel je welke planten je best in 
de plaats zet? 
Op de website van het VK Tegelwippen zijn heel wat 
tuintips en inspirerende voorbeelden verzameld om je op 
weg te helpen!

Affligem doet alvast mee. Jij ook?  
Samen gaan we voor de hoofdprijs!

SCAN QR

Deelnemen aan “Tuinen van Affligem” 
Inschrijven vóór woensdag 31 mei.  
Mooie prijzen voor elke deelnemer!

De gemeente en de Milieuraad doet een extra 
oproep aan de jonge gezinnen!

Hou je van tuinieren? Is jouw tuin een iets wilder 
biodivers natuurplekje? Een speelplek voor de 
kinderen? Of een oase waar je tot rust komt? Wil 
je weten wat een professionele jury van jouw tuin 
vindt? Krijg je graag tuintips en trucs? 

Is jouw antwoord op één of meerdere van 
bovenstaande vragen JA, neem dan deel aan de 
“Tuinen van Affligem”.

Praktisch 
• Keuze uit 4 categorieën : voortuin, kleine tuin  

< 200 m², grote tuin, ecologische tuin

• Inschrijven kan uiterlijk tot woensdag 31 mei 
2023 via milieu@affligem.be of 053 64 00 12 

• Vermeld duidelijk: naam, adres, telefoon/GSM, 
email en keuze categorie tuin.

Jury
Rondgang jury op zaterdag 17 juni 2023 in de namiddag 
(13.00 uur – 18.00 uur). Noteer alvast deze datum!

Prijzen
Prijsuitreiking op donderdagavond, 5 oktober 2023 in 
zaal ‘t Gildenhuis. 

Aantrekkelijke prijzen voor alle deelnemers gaande van 
€ 125 voor de winnaars tot € 25 voor de laatsten! De 
winnaar per categorie mag volgend jaar mee jureren.

Veel succes!

14 /
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Muziekateljee
Zet met de Alfieband je eerste stappen in muziek 
en ga voor Muziekateljee!  
Startdag: 3 september 2023

Ze zingen, dansen, spelen spelletjes, knutselen, 
ontdekken ritmes, leren instrumenten kennen, bespelen 
eenvoudige instrumenten. Kortom, alles met een link naar 
muziek komt aan bod. Ze brengen de kinderen in contact 
met muziek op een speelse manier. Zo ontdekken ze dat 
muziek best leuk kan zijn! Het Muziekateljee maakt de 
stap naar een muziekacademie makkelijker. Wie kan er  
terecht: kinderen van het eerste en tweede leerjaar. 

Kom vrijblijvend een kijkje nemen tijdens de startdag op 
zondag 3 september 2023 in de Tistaertzaal (boven de 
sporthal Bellekouter), van 10.30 uur tot 11.30 uur.

Graag vooraf aanmelden op:alfieband.teralfene@gmail.com

Deelnameprijs: 65 euro per jaar 

Deze activiteit gaat door vanaf minimaal 6 deelnemers.

Concertband Teralfene vzw - Daalstraat 64 
1790 Affligem - 0494 71 37 89 
concertband.teralfene@gmail.com 
www.concertbandteralfene.be

Muziekkamp
De zomer staat voor de deur. Dan komen ook de kampkriebels weer boven.  
De Alfieband stelt voor: Een week lang musiceren op muziekkamp!

Waar: Parochiezaal St.-Jan, Balleistraat 20, 1790 Teralfene

Wanneer: maandag 21 tot en met vrijdag 25 augustus 2023 van 9.00 uur tot 16.00 uur  
                 (opvang vanaf 8.00 uur en tot 17.00 uur)

Prijs: 90,00 euro (inclusief verzekering en tussendoortjes)

Inschrijven: https://concertbandteralfene.be/muziekkamp-inschrijving-2023

Je speelt een blaasinstrument of slagwerk? Je wil een superleuke week vakantie?

Kom dan naar het muziekkamp, een week die draait om muziek. De focus ligt op leren “samenspelen”.

We maken niet alléén muziek. Er staan ook allerlei andere activiteiten op het programma: een uitstapje naar het 
muziekinstrumentenmuseum of de opera, knutselen, sporten... en af en toe lekker chillen.

Meer info:  
Concertband Teralfene VZW – Daalstraat 64 - 1790 Affligem - 0494 71 37 89 - concertband.teralfene@gmail.com

SCAN QR
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14de  zwerfvuilactie 
Opnieuw een succes!
De milieuraad en het lokaal bestuur Affligem organiseerden op zaterdag 18 maart hun veertiende 
lenteschoonmaak.

Meer dan 100 inwoners namen deel aan de jaarlijkse actie waaronder groepen van het Davidsfonds, seniorenraad, milieuraad, 
personeel van de gemeente, geëngageerde burgers, …

Heel merkwaardig, dit jaar waren er bijzonder veel geëngageerde kinderen aanwezig. Blijkt dat zwerfvuil opruimen een 
gevoelig punt is voor onze jeugd en onze toekomst. Dat op zich heeft ons heel veel voldoening gegeven en plezier gedaan!

De deelnemers van de zwerfvuilactie werden na de opruimactie getrakteerd op een receptie in de Tistaertzaal. Hierop 
werden ook de zwerfvuilmeters en -peters in de bloemetjes gezet. De zwerfvuilmeters en -peters gaan op geregelde 
tijdstippen in hun regio het zwerfvuil oprapen en zorgen ervoor dat het openbaar domein er netjes bijligt.  
Het lokaal bestuur ondersteunt de meters en peters met de nodige materialen onder andere witte 
zwerfvuilzakken, grijpertjes, handschoenen en fluohesjes.

Heb je ook interesse om zwerfvuilmeter of -peter te worden?  
Aarzel niet en registreer je via milieu@affligem.be of 053 64 00 12.
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Schooltoneel
In de periode van 6 maart tot 14 
maart 2023 kwamen de kinderen 
van alle Affligemse basisscholen 
naar de cultuurzaal om een 
toneelvoorstelling bij te wonen.

Dit jaar zorgde ‘Charel & Co 
theatermakers’ voor drie voorstellingen 
op maat:

De peuters en kleuters konden tijdens 
de voorstelling ‘Baf!’ rekenen op visuele 
en muzikale verwondering. Een aantal 
doodgewone dingen, zoals blokken, 
blijken van erg dichtbij heel bijzonder. Als 
afsluiter mochten ze zelf met de blokken 
bouwen.

‘Dom’ nam de leerlingen van de eerste 
graad mee in een eigenzinnige vertel- en 
circusvoorstelling. Ook enkele kinderen en 
leerkrachten kregen een rol in het verhaal.

Tenslotte was er ‘Stil’ voor de tweede en 
derde graad. Dit verhaal gaat over bang zijn om af te gaan, om 
te mislukken. En over experimenteren met stilstaan, voelen en 
gewaarworden.

Jong geleerd is oud gedaan en dat geldt ook voor cultuur. 
Door onze Affligemse kinderen hier zo vroeg mogelijk mee in 
contact te brengen, wil het lokaal bestuur bijdragen tot een 
evenwichtige algemene ontwikkeling.

Aperitiefconcert AlfieBand
Op zondag 5 maart trakteerde de AlfieBand, onder 
leiding van Lydia Rossignol, op een aperitiefconcert. 
Bij een hapje en een drankje konden de aanwezigen 
genieten van deze jeugdige muzikale bende.  

De AlfieBanders Anke, Ine, Juul, Moony en Stef 
werden gevierd voor 5 jaar (of langer) muzikant. 
Eva en Mieke spelen al 10 jaar mee. Ook zij werden 
spreekwoordelijk in de bloemetjes gezet.

/ 17
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Sportcafé 2023
Na 4 jaar afwezigheid vond op 24 maart opnieuw 
het sportcafé plaats in de Cultuurzaal van Affligem. 
Verschillende laureaten en vrijwilligers werden 
gehuldigd.

De cultuurzaal was goed volgelopen voor het sportcafé. 
Presentator en radiostem Kris Baert opende samen met 
Gunter Vasseur, voorzitter van de sportraad, de debatten. 
Er werd meteen een spetterend dansoptreden gegeven 
door Show Off Dance Complex waardoor de avond 
fantastisch begon. 

 

Er werden verschillende sportlaureaten in de kijker 
gezet. Van Nathan Heymans, een jonge doelman 
bij KV Mechelen tot Luna Van Schuerbeeck, een 
synchroschaatster die ons land vertegenwoordigde op 
het WK in Canada. Maar ook G-sport, rally, wielrennen, 
iron man en duatlon kwamen aan bod. De life time 
achievement award ging naar Paul Wauterecht, voor zijn 
prestaties in de Belgische atletiek. 

Voor alle foto’s verwijzen wij jullie graag door naar de 
facebookpagina van de Sportdienst: 

Sportdienst Affligem

Vriendschapsbank
Veel interesse op 19 maart voor de inhuldiging 
van de vriendschapsbank van de Yfreds tijdens de 
hopkeestenwandeling van Toerisme Affligem. 

Ze staat aan het einde van de Dokkenstraat in Essene, 
onder de boomkapel. Daar gaan nog veel mensen 
geniet van hebben...
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KINDERANIMATIE
| Vrienden van de Patro
| 14.00 tot 15.00 uur in Zaal de Patro
| Inkom

: 5 euro
STAND-UP COMEDY & 
MAGIE- en HYPNOSESHOW
| Vrienden van de Patro
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| W

andelclub ‘D
e Pajotten’ w

w
w.w

andelclubdepajotten.be

| vertrek tussen 7.00 en 15.00 uur aan Bellekouter
| 5 parcours (buggy- en rolstoelvriendelijke versie: 4,3 km

)

TRACTORTREFFEN HEKELGEM 
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VRIJDAG 26 MEI
LIVE OPTREDEN VAN JACQUES
| Team Patro Meander
Team Patro Meander heet jullie welkom op het openingscafe van Sinksenkermis. Wij zijn open vanaf 
18.00 uur. Om 20.00 uur kunnen jullie de beentjes strekken op het live optreden van onze charme 
zanger Jacques. Deze brengt Vlaamse als Engelse covers. Ook genieten van een hapje en een 
drankje is niet uitgesloten. Inkom gratis. 

MAANDAG 29 MEI
MIS en BEGANKENIS 

SINKSENMAANDAG 
| Vrienden van de Patro
Op Sinksenmaandag is er de traditionele 2de Sinksenkermisdag. Vanaf 11.00 uur kan je genieten van live 
muzikale animatie in de patrotuin. In en rond de Patro kan je terecht voor een pannenkoek en een heerlijk 
Affligembier en kan je in gezellige sfeer herinneringen aan vroeger ophalen. Tevens is er kinderanimatie 
met grime en springkasteel en kan je een ‘croque uit het vuistje’ bekomen.

VTCAFÉ 
| Open Scouts Pajotten Hekelgem 
De organisatie van het vader- en moederweekend van de Open Scouts Pajotten Hekelgem organiseert 
traditiegetrouw op Sinksenmaandag een scoutscafé. Kom zeker eens langs voor een hapje en een 
drankje in de gezellige Sinksensfeer. Je kan ons terugvinden op de parking voor het patronaat, van 10.00 
uur tot 18.00 uur.

ROMMELMARKT 
| Frituur ‘t Genieterke
De Sinksenrommelmarkt wordt georganiseerd door frituur ‘t Genieterken. Deze zal plaats vinden in de 
Fosselstraat, Pastorijweg en Kruisweg tussen 10u00 en 15u00.  
Graag iets verkopen? Schrijf je in via mail (sinksenrommelmarkt@hotmail.com) of kom langs bij frituur ’t 
Genieterken! 

SINKSENTOCHT
| Wandelclub ‘De Pajotten’
De Pajotten vieren hun 50-jarig bestaan met een stempelkaart en gratis drankje bij de Sinksentocht.
Deze wandeling maakt deel uit van het programma van Sinksenkermis Affligem.
Je kan de wandeling starten tussen 7.00 uur en 15.00 uur in de Cultuurzaal van het Bellekoutercomplex. 
Verschillende afstanden zijn mogelijk. Deze variëren tussen 5 en 31 km. Rolwagens

ZATERDAG 27 MEI

verkennen het centrum van Teralfene en passeren de Maria-grot. Andere wandelingen lopen door het mooie 
Pajottenland richting Essene. Langere afstanden gaan naar Asse-ter-Heide en Asbeek.
We hopen op mooi weer en jullie talrijk te mogen begroeten. Meer info: www.wandelclubdepajotten.be

TRACTORTREFFEN HEKELGEM 
| VZW Sinksen Herleeft
Vzw Sinksen Herleeft organiseert haar 15de tractortreffen en dit op zondag 28 mei. 
Het is een bepijlde rondrit met vrij vertrek vanaf 10.00. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 
Samenkomst vanaf 9.00 aan De Patro. De rondrit is een 70-tal km met 2 tussenstops (Hoeve Van Dorslaer, 
Beemdenstraat 30 te 1852 Grimbergen en De Vershoeve, Galgestraat 161 te 1785 Merchtem). 
De aankomst is voorzien vanaf 17.00.
Info en inschrijvingen via www.tractortreffen.be

KIOSKCONCERT 
| Koninklijke Fanfare De Katholieke Gilde Hekelgem
De Koninklijke Fanfare de Katholieke Gilde uit Hekelgem organiseert op zondag 28 mei in het Sinksen-
weekend haar jaarlijkse kioskconcert. Vanaf 13.30 uur van harte welkom in de patrotuin.

ZONDAG 28 MEI

KINDERANIMATIE
| Vrienden van de Patro
Op zaterdag kunnen kinderen tussen 5 en 11 jaar genieten van de clown-en goochelstreken van onze 
humoristische kinderanimator Jo De Rijck. De voorstelling duurt 1 uur. Tijdens de voorstelling kunnen de 
ouders, indien gewenst, vooraan in de tent genieten van een drankje in afwachting van hun kroost. Deuren 
vanaf 13.30 uur. Inkom 5 euro.

STAND-UP COMEDY & MAGIE- en HYPNOSESHOW
| Vrienden van de Patro
Om 20.30 uur schudden we jullie wakker voor een verbluffende show vol van magie, comedy en hypnose. 
Jo De Rijck, bekend van zijn deelname aan Belgian’s got talent, samen met zijn beroemde kip ‘Kip Curry’ (tot 
tweemaal toe) zal jullie verstomd doen staan van de vele truukjes die hij uit zijn mouw zal schudden. Samen 
met hem zullen een aantal bekende of in opmars zijnde comedians een korte try-out van hun aankomend 
programma brengen. Ambiance verzekerd.
Deuren vanaf 20.00 uur. Inkom 10 euro.
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Niet alleen in Aalst maar ook in Affligem werd 
carnaval gevierd.

Op 17 februari hield Basisschool ’t Lessenaartje haar 
carnavalsstoet. Een groot succes met leuke dansjes. 
Als afsluiter zorgde het oudercomité voor een heerlijke 
warme chocomelk en een lekkere wafel.

Ook de kinderen van De Klimming trokken op 17 
februari verkleed door de omliggende straten. Heel wat 
omstanders konden genieten van een heuse optocht met 
hier en daar een dansje.

Hockeytoernooi
Alweer een echt toernooi op De Klimming!  
Drie ploegen stonden op de winnaarstribune.  
Dikke proficiat!

*Carnaval*
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Project GELUK
6 maart tot 16 maart 2023

Tijdens de jeugdboekenmaand werkte De 
Klimming twee weken lang rond GELUK. 
Grote gelukjes, kleine gelukjes, ... alles 
kreeg een plekje, zelfs Warme William 
mocht even logeren op de school.

Concert Koninklijke Fanfare 
‘De Katholieke Gilde’ Hekelgem
Op 18 maart liep de Sporthal Bellekouter in onze gemeente nog eens lekker vol. Niet om een voetbal- of een 
floorballwedstrijd bij te wonen, maar wel om getuige te zijn van een zeer mooi optreden van de “Verkes” op hun 
jaarlijkse concert. Om en bij de 750 toeschouwers waren getuige van een goede mix van nummers, gebracht 
door niet minder dan 79 muzikanten en geleid door hun dirigent Bart Van Neyghem. Het concert begon met een 
gesmaakt optreden van het trommelkorps ‘de Slagverkes’. Nadien volgden de stukken mekaar in sneltempo op 
tot aan de pauze. Daarna was het eerst de beurt aan de jeugd om met twee nummers te tonen wat ze in hun 
mars hebben. Het enthousiaste publiek genoot nadien verder van het tweede deel. En dat alles resulteerde 
tenslotte in een paar bisnummers. Bij een hapje en een drankje werd na het concert nog volop gekeuveld over hun 
uitstekende prestatie. ’t Is weer voorbij, op naar volgend jaar!
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Jubilarissen
Op zaterdag 18 maart werden de jubilarissen gevierd. Van harte proficiat.

Gouden huwelijksjubilea
Van links naar rechts:

Robert & Denise 
De Vriendt - Van Handenhove

Louis & Christiana  
Van Vaerenbergh - Belmans

Ludgerus & Josiane  
Pierssens - Van de Gucht

Jan & Eliane  
Van den Haute - Vander Hulst

Diamanten huwelijksjubilea
Van links naar rechts:

Alfons & Annie  
T’Kint - Ghysens

Benedictus & Rita  
De Brandt - Geerts

Karel & Maria  
Van Campenhout - Palsterman

Dansnamiddag Seniorenraad
De Seniorenraad organiseerde op 16 februari 
een dansnamiddag in ’t Gildenhuis. DJ’s Patrick 
Cooman, Jan Vanderpoorten en Paul Geeraerts 
zorgden met hun muziekcollectie uit de jaren ‘60, 
‘70, ‘80, … voor de nodige ambiance. Geniet mee 
van enkele sfeerbeelden.
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1 mei tot 30 juni 2023

Wandel mee op weg 
naar geluk
Vertreklocatie: Patro Hekelgem

Gratis bepijlde wandeling van 2,35 km,  
toegankelijk voor rolwagens

Voor iedereen,  
in groep of alleen

Meer info: 

Van mei tot en met juni strijkt ‘de 
gelukswandeling’ neer in Affligem. Een 
initiatief van een groep enthousiaste 
vrijwilligers. De participatieraad van 
CM uit de eerstelijnszone AMALO, Logo 
Zenneland vzw, toerisme Affligem, de 
GROS en de werkgroepen Gezondheid 
& Preventie en Integratie bundelden de 
krachten en er werd een mooi traject 
uitgestippeld waar beweging en geluk 
elkaar vinden in het kader van Gezonde 
buurt. 

Ontdek naast de gelukswandeling, 
die je trakteert op een frisse neus, de 
geluksdriehoek. Stap voor stap kom je 
alles te weten over mentale veerkracht 
en hoe je daaraan kan werken. De doe-
opdrachten tijdens het traject zorgen 
voor een ludieke én inspirerende tocht. 
Van dankbaarheidssprongen en proeven 
van de kracht van muziek tot je omgeving 
herontdekken met een heuse mindfulness-
bingo … Met de geluksdriehoek als 
wegwijzer leren wandelaars niet alleen 
bij over geluk maar ze proberen ook 
meteen concrete tips & tricks uit tijdens 
de gelukswandeling.

Een gegidste wandeling kan je volgen op 
4 juni. Meer info zie verder.

6 mei 2023

Sounds 2023
Locatie: Sporthal Bellekouter te Affligem

Aanvang: 20.00 uur

Kaarten: 15 euro VVK, 17 euro aan de kassa (-12 jaar gratis)

Meer info en reservatie: 0494 71 37 89 - concertband.teralfene@gmail.com
                                            www.concertbandteralfene.be

Voorverkoop: De Toren Pers- en broodhuis, Potaardestraat 1, 1790 Teralfene 

Laat je op zaterdag 6 mei opnieuw verrassen door ‘SOUNDS’, het jaarlijks muzikale hoogtepunt 
van de Concertband Teralfene. 

Traditiegetrouw heeft de Concertband een gevarieerd programma samengesteld dat je zal 
meenemen op een reis doorheen verschillende muziekstijlen en genres. Het publiek kan genieten 
van Zuid-Amerikaans getinte muziek, van pop- en jazznummers en ook van prachtige hafabra- 
(harmonie, fanfare, brassband) muziek. Sommige stukken zullen je misschien bekend in de oren 
klinken maar de Concertband laat je ook kennis maken met minder gekende parels die je zeker 
moet gehoord hebben. 

De Concertband Teralfene is een enthousiaste groep van 70 muzikanten die graag hun passie 
voor muziek delen met anderen. Zij hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de 
voorbereidingen van dit concert en zijn er helemaal klaar voor om iedereen te laten genieten van 
hun muziek. 

Een wervelend aanbod aan muziek, de Sporthal Bellekouter omgetoverd tot een 
échte concertzaal voorzien van een sfeervol decor en passende belichting.  
Kortom, een concert dat tot ieders verbeelding zal spreken. 

Benieuwd? Mis dan zeker SOUNDS 2023 niet! 

6 mei 2023

Workshop peuterdans
Locatie: D' Oude Raadzaal - Bellestraat 99,  1790 Affligem

Van 10.00 uur tot 11.00 uur

Doelgroep: (groot)ouders met kinderen  
                      van 2 tot 4 jaar

Gratis deelname

Inschrijven via huisvanhetkind@affligem.be - 053 64 00 92

Dansen is samen genieten, plezier maken en contact hebben.

Maar het is ook een manier om gevoelens te uiten, om de ontwikkeling van de grove en fijne 
motoriek te stimuleren. Bovendien draagt het een steentje bij aan de cognitieve en sociale 
ontwikkeling van jonge kinderen. 

SCAN QR

SCAN QR

2 mei 2023

Stap je fit
Vertreklocatie: Parking parochiezaal Teralfene

Start om 19.30 uur

Deelname leden: gratis.

Het programma ‘Stap je fit’ omvat 8 fijne wandelingen in de natuur van telkens ongeveer een uur, 
georganiseerd door Femme Teralfene. De enige vereisten zijn: aangepast schoeisel, goed zichtbare 
kledij en een goed humeur. Iedereen is van harte welkom.
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7 mei 2023

Smart Café: 
Aanmelden bij de online 
overheid
Locatie:  
Bibliotheek Affligem, Bellestraat 99 
1790 Affligem

Van 10.00 tot 13.00 uur

Gratis deelname

Inschrijven:  
www.avansa-hallevilvoorde.be,  
info@avansa-hallevilvoorde.be,  
02 454 54 01 of via de balie van het 
sociaal huis: 053 64 00 70 

Meer info:  
www.digibankpajottenlandwest.be of 
Facebook: Digibank Pajottenland-West

Heb je graag iets meer uitleg over 
bepaalde thema’s, kom dan naar ons 
Smart Café. In het Smart Café ben je 
welkom met je tablet of smartphone. 
Het is geen cursus, maar een gezellige 
bijeenkomst. Samen met anderen ontdek 
je de mogelijkheden van je apparaat. Je 
leert er beter mee werken en wisselt 
ervaringen uit. Tijdens elke sessie staat er 
een thema centraal. Een begeleider geeft 
uitleg en 
antwoordt 
op jouw 
vragen.

6 mei 2023

Proeflessen yoga voor kinderen
Locatie: D' Oude Raadzaal - Bellestraat 99, 1790 Affligem

Van 11.15 uur tot 12.15 uur 

Doelgroep: 7 tot 14 jaar

Gratis deelname

Inschrijven via huisvanhetkind@affligem.be of 053 64 00 92

In deze workshop staat plezier voorop, niet de techniek of de prestatie. De yogahoudingen 
laten kinderen bewegen, fantaseren, ontspannen en ervaren. Spelenderwijs je zelfbewustzijn, 
zelfvertrouwen, lichaamsbewustzijn, rust en ontspanning vergroten staat centraal. 

SCAN QR

9 mei 2023

Gemeenteraad
Aanvang om 20.00 uur.

De agenda is te 
raadplegen op  
www.affligem.be.

Iedereen welkom.    SCAN QR

7 mei 2023

Open Fermdag
Locatie: Patro Hekelgem

Aanvang: 9.00 uur

Opendeurdag Ferm Hekelgem: 

• Charretten en trottinetten

• Gezinswandeling

• Kennismaking met Ferm Hekelgem

• Hapje en drankje

13 mei 2023

Proeflessen yoga  
voor jongeren
Locatie: D' Oude Raadzaal 
Bellestraat 99, 1790 Affligem

Van 10.00 uur tot 11.00 uur 

Doelgroep: + 15-jarigen

Gratis deelname

Inschrijven via huisvanhetkind@
affligem.be of 053 64 00 92

Yoga staat in deze workshop centraal als 
middel om lichter in het leven te staan. 
Als je je goed in je vel voelt, straal je dat 
ook uit naar de buitenwereld.

Verschillende soorten yoga komen aan 
bod, binnen de thema's zelfvertrouwen, 
zelfbeeld, stress en tot rust komen.

11 mei 2023

Hometown  
Concert Affligem
Bert Lams & Fabio Mittino

Locatie:  
Gildenhuis
Kerkstraat 82        
Hekelgem

Aanvang: 20.30 uur

Organisatie Cultuurraad Affligem

Tickets enkel op reservatie:  
cultuur@affligem.be - 053 64 00 70

Inkom: 15 euro

Meer info en bio  
op www.affligem.be/bert-
lams-fabio-mittino-concert-
11-mei

8 mei 2023

Een uurtje fietsen
Vertreklocatie: Kerkplein Teralfene

Start: Om 13.30 uur

Deelname leden: gratis

Voor fietsliefhebbers start Femma Teralfene 
met 8 fietsnamiddagen.  
Zet je fiets alvast in orde! 

SCAN QR

UITVERKOCHT
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15 mei 2023

Seniorenmarkt
Locatie: Evenementenhal Bellekouter

Van 14.00 tot 19.00 uur

Gratis toegang

Meer info: senioren@affligem.be of 053 64 00 70

Op maandag 15 mei organiseert de werkgroep lokaal sociaal beleid senioren samen 
met het Lokaal Bestuur en de Seniorenraad een seniorenmarkt in de evenementenhal 
Bellekouter. Senioren staan centraal op de seniorenmarkt maar ook hun familieleden, 
mantelzorgers, dienstverleners en alle geïnteresseerden zijn welkom. 

De markt is opgebouwd rond 5 grote thema’s: 

• Levenslang leren

• Producten van bij ons

• Zorg

• Dienstverlening

• Ontspanning

Ontdek

• Het beste wat onze streek te bieden heeft op de lokale productenmarkt.

• Welke seniorenverenigingen en zorgvoorzieningen er in Affligem zijn.

• Hoe je jouw woning kan aanpassen om levenslang thuis te wonen.

• Welke cursussen je kan volgen. 

• …

Daarnaast is er een gezellig terras, enkele interessante infosessies,  
een initiatie en een optreden. 

Het programma:

• Infosessies:  
 > ‘De zorgvolmacht’ - Start: 15.00 uur 
 > ‘Wegwijs in e-gezondheid met live demonstratie’ - Start: 15.45 uur

• Initiatie line dance - Start: 16.15 uur

• Optreden van Gino Verano - Start: 17.00 uur

• Doorlopend initiatie curve bowl

• Doorlopend kan je je fiets laten graveren

Seniorenmarkt is een toegankelijk evenement

Het Lokaal Bestuur hecht veel belang aan de toegankelijkheid van de Seniorenmarkt voor bezoekers met een beperking.   
Zo zullen volgende zaken voorzien zijn: 

• voorbehouden parking vlakbij de ingang

• toegankelijk sanitair

• infopunt

• assistentiehonden zijn welkom

Heb je assistentie nodig tijdens je bezoek aan de Seniorenmarkt?  
Heb je door je beperking nood aan andere faciliteiten? Geef voor 10 mei een seintje via info@affligem.be of 053 64 00 70  
en we bekijken wat mogelijk is.

Kom zeker langs, iedereen welkom!

Seniorenmarkt
Maandag 15 mei 2023

14.00 uur tot 19.00 uur

Evenementenhal 
Bellekouter

gratis toegang

Infosessies 
‘De zorgvolmacht’

en 
‘Wegwijs in e-gezondheid 

met live demonstratie’

Ontmoeting in de bar 
met optreden van Gino Verano

www.affligem.be

zorg

dienst-
verlening

ontspanning

levenslang
leren

producten
van bij ons

Gemeente Affligem

Lokaal Bestuur Affligem
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17 mei 2023

Activiteiten naar aanleiding van  
week van de opvoeding
Locatie: ’t Gildenhuis - Kerkstraat 82, 1790 Affligem 

van 14.00 uur tot 16.00 uur 

Gratis deelname

Inschrijven via huisvanhetkind@affligem.be of op 053 64 00 92

* Workshop ‘De kleine schat’

Doelgroep: kinderen van 4 t.e.m. 6 jaar

Uit klei maken we een reuzegrote schatkaart.  
Op zoek naar onze schat beleven we een heleboel avonturen:  
we misleiden de wilde bosdieren en trekken sluipend door het moeras.

+++

* Workshop ‘Picasso’s sculpturen’

Doelgroep: kinderen van 6 t.e.m. 9 jaar

We werken met atypische beeldhouwmaterialen en onderzoeken verschillende technieken, met 
een eigen beeldhouwwerkje als resultaat.

+++

* Workshop ‘N(i)et echt’ 

Doelgroep: kinderen van 9 t.e.m. 12 jaar 

Er wordt flink wat gevochten, gehuild en gestorven in toneelstukken.  
Maar gelukkig: allemaal nep!  
Hoe doen acteurs dat toch? Alle fijne kneepjes van de theatertrucs komen aan bod.

19 mei en 20 mei 2023

Rock Affligem
Alle info zie rubriek Kort Nieuws pagina 4 
van deze Gespot

21 mei 2023

Moederkesfeest
Locatie: Parochiezaal Teralfene

Om 14.00 uur

Femma Teralfene organiseert een 
gezellige namiddag samen met de 
Femma vriendinnen. Meimaand is ook 
Mariamaand en moedermaand. Laat ons 
dit samen vieren!
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30 mei tot 3 juni 2023

5-daagse cultuurreis 
naar Duitsland 
Inlichtingen via  
Denise.callebaut@
skynet.be  
of 0485 21 07 19

Meer info en volledig 
programma:  
www.cultuursmakers.be/affligem

Dinsdag 30 mei tot zaterdag 3 juni 
organiseren de Cultuursmakers Affligem 
een 5-daagse cultuurreis naar Duitsland 
met autocar en reisbegeleiding vanuit 
Affligem. De streek waar ze heengaan 
is zowel op natuur- als cultureel gebied 
uniek. Ze bezoeken onder andere een 
18-eeuws paleis in Würzburg, maken 
een boottocht op de Main, bezoeken 
een wijndomein en kelders en er wordt 
natuurlijk ook geproefd.

26 tot en met 29 mei 2023

Sinksenkermis
Meer info zie middenkatern van deze 
Gespot.

23 mei 2023

Leo De Ryckwandeling: 
De Belledaalwandeling
Vertreklocatie:  
Parking parochiezaal - Teralfene

Vertrek om 19.30 uur

Wandeling van +/- 1 uur, georganiseerd door 
Femma Teralfene met medewerking van het 
Lokaal Bestuur Affligem

3 juni 2023

ÜkeHele stelt voor: 
Assepoetser
Locatie:  
CC De Ploter – Ternat

Om 16.00 uur en om 20.00 uur

Tickets:  
€ 14 en € 8 (-12 jaar) + € 1 reservatiekost/
persoon via www.ccdeploter.be

Het kinder- en jeugdkoor 
ÜkeHele bestaat 10 jaar en 
dat wordt gevierd op 3 juni 
in CC De Ploter in Ternat 
met een concert om 20.00 
uur en een bijkomend 
concert om 16.00 uur.

In samenwerking met getalenteerde 
muzikanten en acteurs brengen zij 
voor deze feestelijke gelegenheid 
'Assepoetser', met een knipoog naar het 
bekende sprookje.

Verwacht je aan een vleugje magie, 
geanimeerde dialogen en mooie muziek.

Indien je na het concert van 16.00 uur 
of vóór het concert van 20.00 uur wil 
genieten van een heerlijke feestmaaltijd, 
kan je hiervoor terecht in het Plotercafé. 
Het koninklijk driegangenmenu 
(pompoensoep, koninginnenhapje, coupe 
royale) wordt geserveerd aan € 25/
persoon. Een vegetarisch alternatief is 
mogelijk. 

Reservatie vooraf 
is noodzakelijk via: 
www.plotercafe.be/
artiestenmenu

3 juni 2023

Bezoek senioren 
WZC Van Lierde Hekelgem

Vertreklocatie: Kerk Teralfene

Om 13.45 uur

Naar jaarlijkse gewoonte brengt Femma 
Teralfene een bezoek aan de Teralfense 
senioren in het Woonzorgcentrum Van Lierde. 
Ze zetten de senioren in de bloemetjes met 
een cadeautje.

4 juni 2023

Wandel mee op weg 
naar geluk
Vertreklocatie: Patro Hekelgem

Vertrek om 14.00 uur

Gegidste gelukswandeling van 4,12 km 
of 2,35 km (korte wandeling toegankelijk 
voor rolwagens) met hapje en drankje en 
workshops rond geluk.

Gratis deelname

Inschrijven is verplicht via 053 64 00 70  
of gezondegemeente@affligem.be. 
Graag naam, aantal deelnemers en korte 
(2,35 km) of lange (4,12 km) wandeling 
doorgeven aub.

Ga je graag op zoek naar geluk onder 
begeleiding van een ervaren gids?  
Op zondag 4 juni om 14.00 uur nemen 
de Gidsen Affligem je mee op een 
wandeling langsheen verschillende 
opdrachten.  Deelnemers aan de 
gegidste gelukswandeling krijgen bij 
de start een knabbel en een drankje 
mee voor onderweg en kunnen na 
de wandeling deelnemen aan een 
aantal passende workshops rond geluk 
of genieten van een 
overheerlijke kop koffie 
of thee en een lekkere 
pannenkoek.

Korte wandeling: 

Lange wandeling: 

SCAN QR SCAN QR

SCAN QR SCAN QR

SCAN QR
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4 juni 2023

Orgelkring Essene 
organiseert 

Open Kerken dag
Locatie: Kerk van O.L.V.  
Bezoeking te Essene-Affligem.

14.00 uur: Rondleiding in de kerk

14.30 uur: Orgelconcert 

15.00 uur: het Orgel & Geschiedenis 
                  door G.Willems

15.30 uur: Orgelconcert 

Organist:  
‘Johan Van der Beken’

Inkom: gratis

Meer info:  
orgelkring.essene@gmail.com

Het volledige programma op  
openchurches.eu

5 en 19 juni 2023

EHBO-cursus voor 
Affligemse senioren
Locatie:  
Rode Kruis Affligem – Liedekerke, 
Brusselbaan 117, 1790 Affligem 

Van 14.00 tot 17.00 uur

Gratis deelname

Inschrijven is verplicht en kan tot en 
met 26 mei via senioren@affligem.be of 
053 64 00 70

Meer info:  
www.affligem.be of  
www.rodekruis.be/
afdeling/affligem-
liedekerke/ 

Iemand in nood helpen 
lijkt evident. In theorie. 
In de praktijk zijn er veel 
mensen die panikeren en 
niet weten wat te doen. 
Meteen hulp kunnen bieden, voorkomt 
vaak erger. Daarom organiseert het Lokaal 
Bestuur een cursus ‘Leer zelf reanimeren 
en defibrilleren’ en ‘Leer eerste hulp’.

Deze cursussen worden gegeven door het 
Rode Kruis Affligem – Liedekerke.

LEER ZELF REANIMEREN  
EN DEFIBRILLEREN

In de cursus “Leer zelf reanimeren en 
defibrilleren” leer je wat te doen bij 
iemand die bewusteloos is en al dan niet 
ademt. Aan de hand van vier stappen leer 
je gepast te reageren op een noodsituatie. 
Stap voor stap worden de technieken 
van stabiele zijligging, reanimatie en 
defibrillatie uitgelegd zowel voor een 
volwassene, baby als kind. Zo kan je 
in een noodgeval sneller de juiste hulp 
verlenen

LEER EERSTE HULP 

In deze basiscursus leer je krachtig, 
juist en efficiënt reageren. Door 
eerste hulp te leren, doe je kennis én 
zelfvertrouwen op. Iedereen kan het leren. 
Eerstehulphandelingen zijn eenvoudig. 

Wil jij het 
ook onder de 
knie krijgen? 
Fantastisch. 

S
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SCAN QR

SCAN QR

SCAN QR

4 juni 2023

Wielerwedstrijd 
wielerpiste  
50ste seizoen
Locatie: 
Wielerpiste
Bellekouter 
Affligem

Vanaf 9.00 uur

Meer info:  
www.toeristenvriendenbollebeek.be

De vereniging Toeristenvrienden 
Bollebeek organiseert een wielerwedstrijd 
op de wielerpiste van 
Affligem.

Drank en broodjes  
voor leden.

4 juni 2023

Smart Café: 
Foto's maken
Locatie:  
Bibliotheek Affligem, Bellestraat 99 
1790 Affligem

Van 10.00 tot 13.00 uur

Gratis deelname

Inschrijven:  
www.avansa-hallevilvoorde.be,  
info@avansa-hallevilvoorde.be,  
02 454 54 01 of via de balie van het 
sociaal huis: 053 64 00 70 

Meer info:  
www.digibankpajottenlandwest.be of 
Facebook: Digibank Pajottenland-West

Heb je graag iets meer uitleg over 
bepaalde thema’s, kom dan naar ons 
Smart Café. In het Smart Café ben je 
welkom met je tablet of smartphone. 
Het is geen cursus, maar een gezellige 
bijeenkomst. Samen met anderen ontdek 
je de mogelijkheden van je apparaat. Je 
leert er beter mee werken en wisselt 
ervaringen uit. Tijdens elke sessie staat er 
een thema centraal. Een begeleider geeft 
uitleg en antwoordt op jouw vragen.

SCAN QR

SCAN QR
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7 juni 2023

Kijk! Ik fiets!
Leer jouw kind fietsen op 2 wielen met 
behulp van nuttige tips van ervaren 
monitoren en actieve begeleiding van de 
ouders.

Locatie: Bellekouterhal

Van 14.00 uur tot 15.30 uur.

Prijs: 5 euro  
(Koek, drankje, verzekering en fluohesje 
inbegrepen.)

Maximum 20 deelnemers.

Graag 30 minuten voor start aanwezig.

Begeleiding: 1 volwassen begeleider 
per kind verplicht.

Zorg voor een eigen fiets en fietshelm. 
Dat de steunwieltjes verwijderd zijn en 
jouw kind met de voetjes aan de grond 
kan.  
Doe gerust sportieve kledij aan.

Inschrijven, meer sessies buiten 
de gemeente en meer info op 
sportregiopajottenland.
be/uitgelicht-activiteiten/
kijk-ik-fiets/

14 juni 2023

Infosessie 
“Voetproblemen bij 
diabetici”
Locatie:  
Dr. Tistaertzaal, Bellestraat 99, 1790 Affligem

Start om 19.00 uur

Gratis deelname

Verplicht vooraf inschrijven via 
katrienvandenbroucke@hotmail.be  
of 0496 50 71 05

Doelgroep: iedereen met interesse

De voeten van een diabetespatiënt zijn 
kwetsbare onderdelen die extra aandacht 
en zorg vereisen. We moeten wondjes 
voorkomen, en als ze er zijn, ze zorgvuldig 
(laten) behandelen. 

Wat kan je allemaal ontdekken tijdens een 
controle van de voeten, hoe knip je best je 
nagels? Wat zijn goede comfortabele kousen 
en schoenen? Wat is het belang van zooltjes?

Deze infosessie wordt begeleid door een 
podoloog actief in de eerstelijnszone AMALO.

Dit initiatief is een samenwerking tussen 
Eerstelijnszone AMALO, HAK Hoppeland, 
HELA-huis en het Lokaal Bestuur Affligem.

De Eerstelijnszone AMALO houdt nog vele 
andere interessante activiteiten.  
Heb je interesse? 
Neem dan zeker een kijkje op hun 
website: https://www.eerstelijnszone.be/
eerstelijnszone-amalo.

SCAN QR

12 juni 2023

Bloedgeven 
Locatie: Cultuurzaal Affligem

Van 18.00 uur tot 20.30 uur

Afspraak maken verplicht 
op 0800 777 00  
of www.rodekruis.be/donorportaal

Werelddag bloedgeven:  
Jaarlijks wordt op 14 juni wereldwijd 
aandacht gevraagd voor het belang van 
vrijwillig bloeddonorschap. Speciale 
aandacht aan diegenen 
die hun bloed doneren om 
mensenlevens te redden, 
zonder daarvoor iets terug 
te verwachten. Bedankt 
bloedgevers!

13 juni 2023 

Gemeenteraad
Aanvang om 20.00 uur.

De agenda is te 
raadplegen op  
www.affligem.be.

Iedereen welkom. 

SCAN QR

11 juni 2023

12de Affligemloop
De Affligemse Recreatiesporters en de 
Sportdienst Affligem organiseren de 12de 
Affligemloop - Memorial Leo De Ryck. 

Vertrek- en aankomstlocatie:  
Cultuurzaal Affligem

Douches en kleedkamers voorzien. 

Gratis bewaring 
van sporttassen.

Geldprijzen 
podium. Beker 
Memorial Leo 
De Ryck voor de 
eerste Affligemse 
man en eerste 
Affligemse vrouw 
op 14 km. 

Prijs voor iedere 
deelnemer.

Meer info op  
www.a-r-s.be

• Kids Run 6 - 7 jaar (600m) 
   start 13.30 uur – 2 euro

• Kids Run 8 - 10 jaar (600m) 
    start 13.45 uur – 2 euro

• Kids Run 11 - 12 jaar (1200m) 
   start 14.00 uur – 2 euro

• Volwassenen 4 km - 7 km - 14 km 
    start 14.30 uur – 8 euro 
    (inschrijving vanaf 11.30 uur tot 14.15 uur)

SCAN QR

SCAN QR

SCAN QR

32 /



WWW.AFFLIGEM.BE - 053 64 00 00 UIT IN AFFLIGEM

Mei-Juni 2023

29 juni 2023 

Dansnamiddag senioren
locatie: Gildenhuis

Van: 14.00 tot +/- 18.30 uur 

Inschrijven gewenst:  
senioren@affligem.be of 053 64 00 45

Deelname gratis

19 juni 2023

Infomoment 
cursusaanbod  
2023-2024 

Voor Affligemse 
senioren

Enkel op afspraak

Maak een afspraak via  
senioren@affligem.be of 053 64 00 70 
vóór 17 juni 2023.

Voor wie:  
Je bent 55 jaar of ouder en hebt geen 
diploma hoger onderwijs 
of universitair diploma.

Meer info:  
www.affligem.be en op 
pagina 13 onder de rubriek 
Informatief.

Kan je niet komen naar het infomoment 
en heb je toch interesse of vragen over de 
cursussen?  
senioren@affligem.be  
of 053 64 00 70

20 juni 2023

Bloedgeven 
Locatie: Cultuurzaal Affligem

Van 18.00 uur tot 20.30 uur

Afspraak maken verplicht 
op 0800 777 00 
of www.rodekruis.be/donorportaal

SCAN QR

24 juni 2023

De Klimming  
Goes Festival
SAVE THE DATE voor het schoolfeest 
met BBQ

Locatie: School De Klimming, Assestraat 5, Essene

20 juni 2023

Fiets- en wandeltocht
Vertreklocatie: parking van de Parochiezaal 
Essene (Assestraat)

Afspraak om 13.20 uur. Vertrek om 13.30 uur. 

Gratis deelname

Inschrijven via senioren@affligem.be of 053 64 00 70. Inschrijven kan tot en met 15 juni 2023.

Meer info: senioren@affligem.be of 053 64 00 70.

Er is keuze uit een begeleide fietstocht van +/- 25 km  
en een begeleide wandeltocht van +/- 4 en +/- 8 km.

Opgelet! Vergeet niet om aangepaste kledij te dragen naargelang het weer. Bij een zonnige 
dag draag je best een pet of zonnehoedje! Smeer ook je gezicht, nek, armen en benen in met 
een goede zonnecrème! Ook het dragen van wandelschoenen en een fietshelm is zeker aan te 
raden. Wie geen fietshelm heeft kan een fietshelm gebruiken.

S
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SCAN QR
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Initiatief voor het 
FEEST van de 
VLAAMSE 
GEMEENSCHAP

Gemeentelijke 11 juli-viering 2023 Affligem 
Zaterdag 1 juli 2023
in de ‘Cultuurzaal’

Vlaanderen Feest! Affligem Feest!

16.30 uurFanfare Teralfene
Start feestelijke muzikale optocht aan de 
Kerk van Teralfene.

“De Kemels” in concert19.00 uur

17.30 uurGuldensporenworp
Gevolgd door de Guldensporentoespraak.

Wandeling
Begeleide wandeling o.l.v. Cultuursmakers.
Start aan de Cultuurzaal.

15.00 uur

V.U. Lokaal Bestuur A�igem - Bellestraat 99 - 1790 A�igem

GRATIS TOEGANG 
MET FOODTRUCKS EN KINDERANIMATIE
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24 augustus 2023

Daguitstap – Verrassend Zeeland
Doelgroep: Enkel voor Affligemse senioren vanaf 55 jaar! 

Vertreklocatie: parking Bellekouter

Afspraak om 7.15 uur - Vertrek stipt om 7.30 uur , 

Terug rond 20.30 uur

Kaart daguitstap: 60 euro

Kaartenverkoop start op dinsdag 2 mei 2023

Kaarten te verkrijgen: aan het onthaal van het Sociaal Huis of bij de volgende leden van 
de seniorenraad: Roger De Backer, Hedwig Van Den Bergh, Josiane Gheysels en André 
Scheirlinckx.

Inbegrepen in de prijs: busrit, ontbijt, driegangen middagmaal inclusief 2 drankjes (pils, 
softdrink, water of glas wijn). De seniorenraad zal ook dit jaar een deel van de kosten voor haar 
rekening nemen. Niet inbegrepen in de prijs: persoonlijke uitgaven, avondmaal en dranken.

Meer info: senioren@affligem.be of 053 64 00 70.

De Seniorenraad organiseert, samen met het Lokaal Bestuur,  
op donderdag 24 augustus een busreis.

Hieronder kan je terugvinden wat er op het programma staat.

• Ontbijt in Kruiningen.

• Rondrit met lokale gidsen in de haven van Yerseke en wandeling door de oesterputten.

• Driegangen middagmaal in Kruiningen.

• Toeristische rit door Noord Bevelland en via de Veerse Gatdam naar Veere.

• Veere - Vrij bezoek.

• Vertrek naar Middelburg.

• Wandeling in Middelburg met lokale gidsen.

• Middelburg - vrij bezoek.

Opgelet! Het aantal deelnemers is beperkt. 
Vlug zijn is de boodschap!

4 juli 2023

Grote Prijs Vis Affligem
Naar jaarlijkse traditie organiseert 
de Sportdienst opnieuw de GP Vis 
Affligem. 

Volgens de traditie wordt de GP 
georganiseerd op de eerste dinsdag van 
juli. Daardoor valt onze datum dit jaar 
dus op dinsdag 4 juli. Deze wedstrijd 
is enkel voor inwoners van Affligem. 
Inschrijvingsgeld bedraagt 7 euro. Meer 
info, zoals het reglement zal later nog op 
het infobord verschijnen aan de vijver en 
op de sociale media van de Sportdienst 
en de gemeente. 

Er zijn weer talrijke mooie prijzen te 
verdienen. Een drankje en een hamburger 
kunnen genuttigd worden. Iedereen is 
welkom om te komen supporteren!

27 juni 2023

Workshop babymassage
Locatie: ’t Gildenhuis - Kerkstraat 82, 
                 1790 Affligem

Van 10.00 uur tot 11.00 uur

Gratis

Inschrijven via  
https://www.cm.be/
selfservice/agenda#/home

Elke baby heeft behoefte aan lichamelijk 
contact. In deze workshop babymassage leer 
je onder begeleiding van een deskundige je 
baby op een speelse en creatieve manier 
masseren. 

De aangeleerde technieken kan je nadien 
thuis toepassen waar en wanneer het jou 
past. Voor baby’s tussen 6 weken en 6 
maanden.

SCAN QR
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Overzicht vakantieopvang Affligem 2022-2023
Meer informatie nodig over de activiteiten, locatie, prijs, tijdstippen? Contacteer de juiste persoon:

KINDEROPVANG SPORTKAMPEN SPEELPLEIN ACTIF 10'S

Muziekschool 
Brusselbaan 117

Sporthal  
Bellestraat 99

Basischool De Klimming  
Assestraat 5, Essene

 

ZOMERVAKANTIE 2022

03/07 - 07/07 ✔ ✔ ✘

10/07 - 14/07 ✔ ✔ ✔

17/07 - 21/07 ✘ ✔ 
+ opvang

✔  
GESLOTEN OP 21 JULI

24/07 - 28/07 ✘ ✔ 
+ opvang

✔ 

31/07 - 04/08 ✘ ✔ 
+ opvang

✔

07/08 - 11/08 ✘ ✔ 
+ opvang

✔

14/08 - 18/08 ✔ 
GESLOTEN OP 15 AUGUSTUS

✔ 
+ opvang

✔ 
GESLOTEN OP 15 AUGUSTUS

21/08 - 25/08 ✔ ✔ 
+ opvang

✔ 
GESLOTEN OP 24 en 25 AUGUSTUS

28/08 - 30/08 ✔ ✘ ✘

KINDEROPVANG SPORTKAMPEN SPEELPLEIN TIENERS

INFANO VZW
Keizerstraat 35, 1740 Ternat

Maaike Tielemans
Tel :  0498-86 32 13

tcsteraffligem@infano.be

Van 2,5 tot 12 jaar
van 7.00 tot 18.00 uur

inschrijven per dag
op webshop @ffligem 

Lokaal bestuur Affligem 
SPORTDIENST

Bellestraat 99, 1790 Affligem
Geoffrey Desmet
Tel : 053-64 00 40
sport@affligem.be

Sporthal
Bellestraat 99

Lokaal bestuur Affligem - 
JEUGDDIENST

Bellestraat 99, 1790 Affligem
Dieter De Bisschop

Tel : 053-64 00 49
jeugd@affligem.be

Van 3 tot 12 jaar 
van 9.00 tot 16.00 uur 

Inschrijven per dag 
op webshop @ffligem 

voor- en naopvang mogelijk 
van 7.00 tot 18.00 uur

Lokaal bestuur Affligem 
JEUGDDIENST

Bellestraat 99, 1790 Affligem
Dieter De Bisschop

Tel : 053-64 00 49
jeugd@affligem.be

Exacte data worden nog  
meegedeeld via de facebook-

pagina @actif10saffligem!
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Overzicht vakantieopvang Affligem 2022-2023
Meer informatie nodig over de activiteiten, locatie, prijs, tijdstippen? Contacteer de juiste persoon:

De gemeentelijke Heemkundige Kring Belledaal is voor 
bezoekers enkel toegankelijk op afspraak. Een afspraak 
maken kan via info@belledaal.be, 053 64 00 00 of via 
het contactformulier op de website.

Heb jij nog oude affiches, foto’s, 
documentatie over Affligem? Geef 
gerust een seintje. 

Alle info op www.belledaal.be SCAN QR

Kunstacademie krijgt nieuwe naam!
In de kunstacademie waait een nieuwe wind! We 
kennen de academie - in Affligem gevestigd op de 
Brusselbaan - al heel lang met de toevoeging ‘August 
De Boeck’ in de naam.

Waarom?

De naam van de academie moet iedereen helder 
vertellen wie ze zijn en wat ze willen betekenen. In dat 
opzicht dekte hun vorige naam de lading niet meer. Ze 
zijn er trots op dat ze een academie zijn die alle mogelijke 
disciplines aanbiedt: muziek, woord, dans én beeld. 
Daarnaast zijn ze ook trots om kunstonderwijs te kunnen 
aanbieden in Asse, Affligem, Merchtem, Opwijk en 
Ternat. Het nieuwbouwproject dat in Asse op de rails zit, 
maakt dat dit een momentum is om te reflecteren over 
naam en visie van de academie.

Voortaan gaat de kunstacademie door het leven als: 

Vanwaar die naam?

De academie fungeert als een soort as, een kunstzinnige 
spil in het hart van elke gemeente. Van daaruit willen ze 
zoveel mogelijk leerlingen via kunstonderwijs in beweging 
zetten. Daarnaast is een as een dynamisch gegeven: 
de academie wil leven, draaien, met een open blik naar 
de toekomst kijken en daarop inspelen. Samen kunst 

inademen, beleven en 
uitdragen. Daar gaan ze 
voor! Ten slotte kan ja ook 
een as maken van Asse 
naar Merchtem, Opwijk, 
Affligem en Ternat. Zo 
doorkruisen ze met de 
academie op kunstzinnige 
wijze een heel stukje 
Vlaams-Brabant.

Het dynamische is 
tastbaar aanwezig in 
het nieuwe logo van 
de academie, dat in 
verschillende vormen kan 
verschijnen. De cirkel die 
de letters omarmt staat 
voor verbinding, maar 

ook voor beweging. ‘We draaien!’ De 4 vestigingsplaatsen 
van de academie (Affligem, Merchtem, Opwijk en Ternat) 
kregen een afzonderlijk deellogo met eigen kleur.

Inschrijven bij KunstAs kan vanaf 1 juni!

Heb jij ook zin om de kunstenaar in jezelf te ontdekken? 
Samen laten ze jouw talent groeien! Je kan er terecht 
vanaf 6 jaar voor muziek, woord, dans of beeld. Ook voor 
tieners en volwassenen hebben ze een aanbod. 

Vragen over opleidingen, vakken, inschrijvingen of 
tarieven? Je vindt alle info terug op de vernieuwde 
website: www.kunstas.be 

Inschrijven kan (bij voorkeur online) van  
1 juni tot en met 30 september! Vragen? 
De secretariaatsmedewerkers helpen je 
graag verder! 

Recent mocht de Heemkundige Kring Belledaal 
enkele giften ontvangen.

Van de familie De Jonghe uit Essene:  
de vlag van de ‘Bond  van  Grote en Jonge Gezinnen’ 

waarvan hun vader Gustaaf De Jonghe lid was.

Van Lisette Verleysen uit Hekelgem: Houten borden 
met titels ‘Guiness rekord barkeepen’ en ‘ode aan Frans 

De Geest, stichter jaarmarkt 1982’, vervaardigd door 
kunstenaar Albert Van Den Bossche uit Hekelgem.

Van Lieve Steppe uit Teralfene enkele kerkattributen 
zoals een kerksleutel, doodsklokje, flambeeuw  

en eretekens van haar grootvader  
Emiel Van Frachen, koster te Essene.

Hartelijk dank.

Giften aan  
de Gemeentelijke 
Heemkundige Kring 
Belledaal

SCAN QR
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Wedstrijd

BSDeRegenboog 
Teralfene

DagVanDeMondgezondheid 

 WINNAA
R # WINNAA

R 
# W

INNAA
R # WINNAA

R 
#

Hilde Geraerts 

 WINNAA
R # WINNAA

R 
# W

INNAA
R # WINNAA

R 
#

Kouter Hekelgem
Heb jij een Affligems momentje?  
Deel het en misschien val je wel in de prijzen.

Hoe kan je meedoen?

› Laad jouw recente of oude foto op sociale media 
(Facebook, Instagram) op met vermelding  
#affligemgespot.

› Of breng jouw foto binnen aan het onthaal van  
het gemeentehuis.

› Of stuur een mailtje naar gespot@affligem.be  
met onderwerp 'Affligems momentje'.

 

Een onschuldige hand zal uit de inzendingen  
2 winnaars trekken.

De winnaars ontvangen Afflibonnen ter waarde 
van 25 euro geldig bij de meeste Affligemse 
handelaars.

De winnende inzendingen voor deze editie zijn Hilde 
Geeraerts met de foto ‘Kouter Hekelgem’ en Basisschool 
De Regenboog Teralfene met de foto ‘Dag van de 
mondgezondheid’. Zij mogen een bericht verwachten via 
mail of hun sociale media.
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Steven Herzeel

Roofridderspad

'tLessenaartje Herman Verloes

Rustmoment na drukke schooldag

JeankeVanStampers
FB Clemy Roelandt

Buizerd

nikki.vanderhoeven

Willy Van Eeckhout

Warme William Is Terug 

Ankerhoftoren

 

Helm Op Fluo Top

'tLessenaartje

Jeugdboekenmaand
Bezoek Aan De Bib

Freddy De Mesmaeker

FB Clemy Roelandt

Romeinse Weg

Wei aan't Trommelbos

André De Wilde

Landschap

OPGELET!

Elke deelnemer die een foto deelt of instuurt, geeft in kader van deze wedstrijd uitdrukkelijk de specifieke 
toelating aan Lokaal Bestuur Affligem om uw foto’s te gebruiken in al haar publicaties zowel online als offline. 
De toelating wordt gegeven voor onbepaalde duur in België. Bij gebruik van de betrokken foto’s overeenkomstig 
voormeld gebruiksrecht door Lokaal Bestuur Affligem zal uw naam als auteur steeds worden vermeld op de foto’s. 
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WWW.AFFLIGEM.BE

LOKAAL BESTUUR AFFLIGEM
 Bellestraat 99 - 1790 Affligem
 053 64 00 00
 053 68 04 80
 info@affligem.be
 www.affligem.be

Openingsuren:
▸ Het gemeentehuis is enkel op AFSPRAAK open.
Gesloten op 1, 18, 19 & 29 mei en 20 juni
Elke werkdag: 9.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 16.00 uur
Dinsdagavond:18.00 tot 20.00 uur
Vrijdag- en dinsdagnamiddag: gesloten

BIBLIOTHEEK
 Bellestraat 99 - 1790 Affligem
 053 64 00 60
 bib@affligem.be
 affligem.bibliotheek.be

Openingsuren:

Gesloten op 18, 19, 20, 21 & 28 mei en 20 juni

Maandag:  gesloten
Dinsdag:  15.00 tot 20.00 uur
Woensdag:  13.00 tot 18.00 uur
Donderdag:  15.00 tot 20.00 uur
Vrijdag:  10.00 tot 13.00 uur
Zaterdag:  10.00 tot 13.00 uur
Zondag:  10.00 tot 13.00 uur

SOCIAAL HUIS
 Bellestraat 99 - 1790 Affligem
 053 64 00 70
 053 68 53 30
 sociaalhuis@affligem.be
 www.affligem.be

Openingsuren:
▸ Het sociaal huis is enkel op AFSPRAAK open.
Een afspraak maken kan online via  
www.affligem.be of telefonisch 053 64 00 70
Gesloten op 1, 18, 19 & 29 mei en 20 juni
Elke werkdag: 9.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 16.00 uur
Dinsdagavond:18.00 tot 20.00 uur
Vrijdag- en dinsdagnamiddag: gesloten

WACHTDIENSTEN
Apothekers: 

 0903 99 000 (1,50 euro per minuut) 
 www.apotheek.be

Huisartsen: 
 Huisartsenwachtpost regio Aalst
 1733 (overdag op zaterdag, zondag, feest- en 
brugdagen - ’s avonds en ’s nachts, alle dagen van 
18.00 uur tot 8.00 uur)

Tandartsen: 
 0903 39 969 (1,50 euro per minuut) 
 www.tandarts.be

Dierenartsen: 
 Dierenartsenwachtpost  

kleine huisdieren regio Aalst 
 0471 79 45 63  
(zaterdag van 12 uur tot zondag 24 uur  
en feestdagen)

ILVA
 Zuid III – Industrielaan 18 

9320 Aalst/Erembodegem
 053 83 88 48
 053 83 44 22
 info@ilva.be
 www.ilva.be

Openingsuren recyclagepark Affligem:
Maandag:  13.00 tot 19.00 uur
Dinsdag:  13.00 tot 19.00 uur
Donderdag:  08.30 tot 14.30 uur
Zaterdag:  09.00 tot 16.00 uur

Gesloten: zie www.ilva.be 

WIJK-WERKEN AFFLIGEM
 Bellestraat 99 - 1790 Affligem
 053 64 00 56 of 0491 35 31 71
 candy.stockmans@vdab.be
 www.haviland.be/wijk-werken

Openingsuren:
▸ Enkel op afspraak. 
Een afspraak maken kan telefonisch of via mail.

VACCINATIECENTRUM
Het vaccinatiecentrum is gesloten.
Voor vragen rond vaccinaties kan je terecht op de 
website https://elz-amalo.be/. Of op het nummer van de 
nationale helpdesk COVID: 078 78 78 50

LOKALE POLITIE
 Bellestraat 99 - 1790 Affligem
 053 64 00 65
 053 68 04 81
 pz.tarl.wijk.affligem@police.belgium.eu 
 www.tarl.be 

Openingsuren:
Maandag:  8.00 tot 12.00 uur
Dinsdag:  18.00 tot 20.00 uur
Woensdag:  13.00 tot 17.00 uur
Donderdag:  gesloten
Vrijdag:  08.00 tot 12.00 uur
Zaterdag en zondag: gesloten

ZONALE POLITIE
 Affligemsestraat 101 - 1770 Liedekerke
 053 65 00 65
 053 65 00 64
 pz.tarl@police.belgium.eu
 www.tarl.be 

Openingsuren:
Maandag: 8.00 tot 17.00 uur
Dinsdag: 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 8.00 tot 17.00 uur
Donderdag: 8.00 tot 17.00 uur
Vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur
Zaterdag:  8.00 tot 16.00 uur
Zondag:  gesloten

WOONZORGCENTRUM VAN LIERDE
 Bellestraat 3 - 1790 Affligem
 053 66 71 37
 053 66 96 27
 www.vanlierde-wzc.be

HEEMKUNDIGE KRING
Archief- en documentatiecentrum  
De Kelder (onder de bib)

 Bellestraat 99 - 1790 Affligem
 053 64 00 00
 info@belledaal.be
 www.belledaal.be

Openingsuren:
▸ De heemkundige kring is enkel op AFSPRAAK open.

Het gemeentehuis en  
het Sociaal huis 

zijn enkel open op afspraak. 
 

Plan jouw bezoek via  
www.affligem.be


