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HOPKEESTEN
MA

AR
T ZONDAG 19 MAART 2023

HOPKEESTENWANDELING 
YFREDS

Praktisch
Datum: 19 maart 2023
Vertrek: 14 uur parochiezaal Essene
Inschrijven: via website
Uitgebreide info: QR

Wie is deze zomer langs geweest in de zomerbar van de Yfreds? 
Deze vrienden uit Essene en Gidsen Affligem slaan de handen in mekaar 
voor een speciale Yfredswandeling. 
Gelijktijdig zetten we de hopkeesten in de kijker, die deze tijd klaar zijn 
voor de oogst. Op het einde van de tocht is er een culinaire verrassing 
op de weide van Brouwerij Dok’s, en de deelnemers krijgen de eer om 
een speciale Yfreds-inhuldiging mee te maken. Benieuwd? 

Alle info vind je op onze website!
Er zijn 3 tochten mogelijk: 
de Yfreds-tocht van 7.7 km, 
de hopkeestentocht door Essene van 5 km 
en een aparte tocht van 3 km voor rolstoelgebruikers.



ERFGOED
AP

RI
L ZONDAG 23 APRIL 2023

ERFGOEDDAG THEMA “BEESTIG!”
Op stap met de duiven 
en tentoonstelling 
duivensport Essene (Affligem).

Praktisch
Datum: 23 april 2023
Tentoonstelling: 11 tot 17 uur in ’t Karrewiel 
(Lombeekstraat 21)
Wandeling: start om 14 uur aan ‘t Karrewiel
Inschrijven: niet nodig
Uitgebreide info: QR

Ga mee op stap met een gids langs duivenmelkers in Essene en ontdek 
de passie van hedendaagse duivenliefhebbers. 
Voor kinderen van 5 tot 13 jaar is er gelijktijdig een educatief programma 
voorzien van 14 tot 17 uur in ’t Karrewiel.
Doorheen de tentoonstelling krijg je een overzicht van de geschiedenis 
van de duif als voedselbron, status- of religieus symbool en held-
haftige berichtenoverbrenger. 
Duivenmelkers, de rol van de duivenmaatschappijen, wedvluchten, 
objecten en filmpjes komen aan bod.
Een samenwerking van gidsen Affligem met duivenmelkers Essene en 
de Erfgoedcel.



VRIENDSCHAP
AU

GU
ST

US ZONDAG 27 AUGUSTUS 2023
WANDELING VAN DE VRIENDSCHAP

Praktisch
Datum: 27 augustus 2023
Vertrek: 14 uur, Cultuurzaal Bellekouter
Afstand: 5 tot 7 km
Inschrijven: via website
Uitgebreide info: QR

Deze wandeling staat in ’t teken van de vriendschap voor een grote 
figuur, Leo De Ryck. Vriendschap is iets kostbaar in ’t leven, maar ook 
broos en mag zeker niet verloren gaan. Daarom is deze wandeling 
een uitstekende gelegenheid en schept de beste mogelijkheid tot 
ontmoeting en babbel. We wandelen richting Hekelgem (in het spoor 
van de molens) via Domein Verbrugghen en onder de "Nieuwe Molen", 
die recent gerestaureerd werd.

Na de wandeling kan er verder genoten worden van een buffet in de 
cultuurzaal, georganiseerd door CultuurSmakers.
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R ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023

HOPDAG 
EN OPEN MONUMENTENDAG

Praktisch
Datum: 10 september 2023
Het volledige programma wordt tijdig gepubliceerd 
op onze site.
Deelname aan de hopdag is gratis. 
Inschrijven niet nodig.

Hoppig volksfeest met wandelingen en bezoek aan het hopveld onder 
leiding van een gids. De hop van het gemeentelijke hopveld wordt 
geplukt volgens de traditie en je kan gratis ranken afhalen en genieten 
van een gezellige sfeer met een streepje muziek, hopplukkers aan het 
werk, (kinder)animatie, een streekproductenmarkt, een streekbieren-
terras enzovoort. 
Dit alles in de schaduw van Abdij Affligem.
In het kader van Open Monumentendag zetten we de hopasten 
in de kijker:
Al wandelend verkennen we de (gewezen) hopasten in de omgeving van de 
abdij en bezoeken we de moderne hoploods en -ast onder leiding van een gids.
Al fietsend kan je een route volgen langsheen (gewezen) hopasten in de 
ruimere omgeving.
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Nodig iemand uit! 
Scheur dit kaartje af en bezorg het aan iemand waarmee 
je graag eens op stap wil gaan in Affligem.

Hallo ……...........................................................................  (naam)

Ik neem deel aan:

o Hopkeestenwandeling

o Erfgoeddag

o Wandeling van de Vriendschap

o Hopdag

Zin om mee te gaan?

Tot dan!!

……......................................................................................   (jouw naam)



ROUTEBESCHRIJVING & DIGITALE INFO PER WANDELING


