HOPKEESTENWANDELING • ERFGOEDDAG • ZOMERWANDELINGEN • WANDELING VAN DE VRIENDSCHAP • HOPDAG • 52 WANDELINGEN

ZONDAG 15 MAART 2020
HOPKEESTENWANDELING

ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 APRIL 2020
ERFGOEDDAG - THEMA “DE NACHT”

Keesten oogsten en proeven in het abdijlandschap
VERTREK
14 uur toren abdijkerk Affligem
WANDELING
5,4 km.

Ter gelegenheid van de 20ste editie van erfgoeddag voorziet deze editie een mooie

De wandeling start aan de toren van de abdijkerk en brengt ons langs
het gemeentelijke hopveld naar de Kluiskapel. Daar gaan we via het
nieuwe wandelpad door het Kluisbos naar de Affligemdreef, waar we
een bezoek brengen aan het kerkhof van de gewezen abdij Maria
Mediatrix.
Via de Affligemdreef stappen we verder naar de Kruidenier van Affligem
waar een proevertje met hop en hopscheuten zal aangeboden worden.
Deelname aan dit initiatief is gratis!
Wél vragen we om organisatorische redenen vooraf een seintje te geven
van je deelname. Dat kan tot vrijdag 13 maart via toerisme@affligem.be

brug tussen zaterdag 25 en zondag 26 april 2020. Ook in de regio Pajottenland &
Zennevallei valt er weer heel wat te beleven en dit alles in het teken van “De Nacht”.

ZIEN IN HET DONKER
ZATERDAG 25 APRIL 2020

CINEMA CORSO HERLEEFT
ZONDAG 26 APRIL van 14 tot 18 uur

VERTREK 19 uur familiewandeling – vertrek Kluiskapel, Kluisdreef Affligem
20 uur voor wandelaars – vertrek toren Abdij Affligem, Abdijstraat
21 uur voor nachtmensen – vertrek Kluiskapel, Kluisdreef Affligem
Samenwerking met Natuurpunt, Vrienden van de Kluis en Gidsen Affligem

Dancing De Grote Beer - Fosselstraat 98 - 1790 Affligem

Op Erfgoeddag wordt sfeer opgeroepen in het Kluizenbos met verhalen
en een nachtelijke stiltewandeling.
• Aan de vertelboom wordt geluisterd naar nachtdieren en zijn er verhalen
• Moment in de kapel
• Met poppen worden de legendes van Broeder Hildebrand
en Broeder Radulfus verteld
• Natuurpunt geeft verder uitleg met levende voorbeelden van nachtdieren
Deze activiteit is gratis en voor iedereen. Inschrijving is verplicht.
Om de sfeer te behouden zijn de groepen beperkt (max 25 deelnemers).
De wandeling in het bos kan niet met kinderwagens.
Er zijn beperkte parkeermogelijkheden aan de Kluiskapel.
Inschrijven via wvangrieken@telenet.be met vermelding van het nummer
van de wandeling en het aantal deelnemers.

Op het programma

Gidsen Affligem laat voor deze gelegenheid
de Affligemse Cinema Corso herleven.

14-15 uur: Voordracht
‘De geschiedenis van de film van het begin tot op vandaag’
door Noël Desmet, Cinematec.
Daarna pauze met versnaperingen.
15.30 uur: Verrassingsfilm uit de collectie cinema Corso.
Kinderen kunnen aan de slag met dromenvangers knutselen.
17-18 uur: afsluiten met een pyjamafuif in een echte dancing
Bar doorlopend geopend voor volwassenen.

ZOMERAVONDWANDELINGEN
TEN BOSWANDELING
DONDERDAG 16 JULI 2020
VERTREK
WANDELING

19 uur Oude Molen - Molenweg - Affligem
3,73 km

ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020
WANDELING VAN DE VRIENDSCHAP

VRIJDAG 11 SEPTEMBER 2020
HOPDAG VOOR DE SCHOLEN

VERTREK
WANDELING

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.

14 uur Zegershof
5,8 km

Het gehucht ‘Ten Bos’ ligt grotendeels op het grondgebied van
Erembodegem, deelgemeente van Aalst. Deze wandeling leidt ons
eerst bergaf door de velden met prachtige zichten op de Dendervallei. De terugweg brengt ons klimmend terug tot de Molenberg
op 74 meter hoogte.

Wandeling van de vriendschap: vriendschap is iets kostbaar in
’t leven, maar ook broos en mag zeker nier verloren gaan.
Deze jaarlijkse wandeling is een uitstekende gelegenheid
tot ontmoeting en babbel! (Leo De Ryck).

TER MUILENWANDELING
DONDERDAG 6 AUGUSTUS 2020

De wandeling gaat deze keer in de voetsporen van wellicht de belangrijkste Vlaamse volksschrijver, L.P. Boon, die Leo goed gekend heeft.
We wandelen richting Kluiskapel die hem nauw aan het hart lag en
waarvoor hij een gedicht schreef en flirten daarna met de dorpsgrens
Erembodegem waar hij in 1952 naar zijn villa ‘Isengrimus’ verhuisde
wat meteen ook een nieuwe wending bracht in zijn schrijven.
Bij aankomst aan het oud gemeentehuis Hekelgem,
mogelijkheid om af te sluiten met een drankje
ten voordele van de plaatselijke Rode Kruisafdeling.

VERTREK
WANDELING

19 uur parking Bellekouter
5,94 km

Deze wandeling gaat voor het grootste gedeelte over grondgebied
Teralfene naar het voormalige kleine maar bloeiende karmelietenklooster van ‘Onze-Lieve-Vrouw van Muylen’, vertegenwoordigd
door een moderne kapel, een eeuwenoude ommegang en een oud
overgebleven stuk muur dat zich nog enkel kreupel overeind kan
houden. Deze priorij was de bakermat van het karmelietenklooster in
Aalst en als bedevaartsoord van regionaal belang.

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020
HOPDAG
Hoppig volksfeest met markt, animatie,
abdijbezoek en hoppluk - Abdijstraat
• Een hoppig volksfeest met streekproductenen 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 gemeentelijke 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.

52 WANDELINGEN VAN DE HAND VAN LEO DE RYCK
VOOR MENSEN DIE OP EIGEN INITIATIEF ONZE GEMEENTE WILLEN VERKENNEN:

Intussen staan er 20 wandelingen online.

• op de eerste pagina kan je telkens de routebeschrijving en de
kerngegevens van de wandeling vinden;
• blad twee en drie bevatten korte weetjes over de verschillende blikvangers
langs deze route;
• de laatste bladzijde is een kaart met aanduiding van de blikvangers
en de horeca langsheen de wandeling;
• de wandelingen staan op de site van Toerisme Affligem. De wandelingen 		
kunnen uitgestippeld worden aan de hand van de geschreven routebeschrijving,
ze kunnen eventueel thuis afgedrukt worden of (tegen een kleine vergoeding)
op het gemeentehuis. Op de kaarten is ook een QR code afgedrukt die op
intelligente telefoons kunnen gedownload worden zodat aangepaste apps
toelaten te wandeling in detail te volgen.

GIDSEN AFFLIGEM WERKEN OOK OP MAAT
Wil je je familiereünie, teambuilding of daguitstap doorbrengen
in Affligem en zoek je nét dat tikkeltje meer?
Op www.toerismeaffligem.be
kan je het aanbod van de Gidsen Affligem raadplegen.
DIENST TOERISME
toerisme@affligem.be • 053 64 00 45

vu: Greet Van Holsbeeck,
schepen toerisme - gemeente Affligem
gedrukt op eco-cyclus papier

WANDELINGEN DOOR HET JAAR

OPBOUW VAN DE WANDELINGEN

foto Michel Verdoodt
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Als gepassioneerd wandelaar heeft Leo De Ryck zaliger er altijd naar gestreefd om zijn
medemensen ook meer op stap te laten gaan. Enkele jaren geleden startte hij een
project op waarbij hij de bedoeling had om een pakket van 52 wandelingen in en
rond Affligem uit te werken; één wandeling voor elke week van het jaar dus. De routes
en een gedeelte van de begeleidende teksten voor deze wandelingen heeft hij nog kunnen uitwerken; zijn vroegtijdig overlijden hebben hem echter niet meer toegelaten om
dit werk te voltooien. Het was op zijn sterfbed dat hij aangedrongen heeft om zijn project
verder uit te werken en te publiceren. Gidsen Affligem hebben met enthousiasme die taak
op zich genomen, uit dankbaarheid voor alles wat Leo voor de gidsenwerking betekend
heeft. Er wordt stelselmatig verder gewerkt aan de wandelingen.

