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Persoonlijk bericht aan ieder lid 

Op 14 maart, zoals alles, lag ook vtbKultuur plat. Niemand van ons heeft 
dit ooit meegemaakt. Het virus heeft ons beschadigd maar het is aan ons om 
herop te bouwen, te herstellen en een nieuwe toekomst te bekijken. Het 
heeft lang geduurd, te lang, maar nu kunnen we verantwoord en veilig 
vooruit.  

De heropbouw is mijn opdracht maar de toekomst van dit trefpunt ligt ook 
in jullie handen. Een unieke uitdaging. De tijd om een planning voor het 
volgend seizoen te maken is aangebroken. Zoals vroeger zal veel niet kunnen, het zal anders zijn. 

Goede cultuurvrienden, maak tijd en word een gedreven teamlid of misschien kennen jullie wel iemand die 
ons bestuur wil vervoegen. Daarom deze persoonljke gerichte boodschap aan ieder van u.           
VtbKultuur  Affligem heeft geleefd, leeft en zal leven. Samen blijven we sterk. 

Ik wens jullie een fijne zomer toe en dank bij voorbaat voor het willen meehelpen en het zorgen voor de 
continuïteit, voor de hergeboorte van vtbKultuur in virale tijden.  

Jullie genegen voorzitter 

Ludo Compernolle 

 

Versoepelingen en gevolgen voor onze activiteiten 

De pandemie had ons lelijk in zijn greep; er gebeurden de laatste maanden weinig opbeurende dingen. Ook 

al mag er al wat meer, een normalisering lijkt geen kwestie van maanden, maar misschien van jaren te 

worden. Zorgeloos zoals voorheen in groep van cultuur, van een reis of een uitstap genieten wordt het niet. 

Experts wijzen nog steeds op de risico’s van bijeenkomsten en evenementen waar niet genoeg afstand kan 

gehouden worden. Iedereen is nu potentieel een wandelend virus. Toch zouden we graag de draad weer 

oppikken, maar er zijn nog te veel onzekerheden. Het risico dat de veiligheid bij een groepsuitstap niet kan 

gegarandeerd worden is nog te groot. 

Het zouden mooie daguitstappen worden op zo 2/8 in de omgeving van St.-Omer en op zo 20/9 in Rocroi, 

waar de rivieren Maas en Semois al slingerend hun weg zoeken door het landschap. En bovendien ook 

verrassende grensbelevingen om het jaarthema “Buren” van vtbKultuur kracht bij te zetten. Uit onze 

rondvraag voor Rocroi bleek wel een zekere interesse, maar ook een afwachtende houding en wellicht niet 

voldoende deelnemers om een bus te vullen, als dat al zou kunnen. De afstand respecteren aan tafel voor de 
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lunch lijkt eveneens een moeilijk gegeven. Vandaar beslisten we andermaal met veel spijt om deze 

uitstappen te annuleren en eventueel te verplaatsen naar een volgend jaar. 

Toch is er ook voorzichtig perspectief voor wat onze wandelingen betreft. Sporten in open lucht kan intussen 

in groepen van 20 personen. Voor augustus hebben we twee wandelingen voorzien rond de abdij van 

Affligem en in september staat ook de ‘Coigneau’ wandeling in Teralfene op ons programma. De informatie 

hierover vinden jullie in deze Nieuwsbrief. Het virus lijkt evenwel terug aan een heropflakkering begonnen 

en wellicht staan ons nieuwe beperkingen te wachten. Hopelijk krijgen we het vlug terug een beetje onder 

controle zodat we opnieuw eens kunnen samenkomen en zo onze gemiste sociale contacten wat kunnen 

bijsturen. 

 

Corona-maatregelen 

   
Om aan de veiligheidsvoorschiften te voldoen zal voor elke activiteit het volgende in acht genomen worden: 

- Lijst met naam, voornaam en telefoonnummer wordt opgemaakt. 

- Neem enkel deel als je geen verdachte symptomen vertoont (neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, koorts). 

- Probeer zoveel mogelijk de afstandsregel van 1,5 m in acht te nemen. 

- Breng een mondmasker mee en draag het wanneer de afstand van 1,5 m niet kan bewaard worden.  

                                                                                      

Wandeling “Het Roofridderspad” in Affligem 
Zondag 9 augustus 2020 om 14.30 uur  -  6.2 km 

Vertrek: Abdij Affligem, Abdijstraat Affligem  

 
Het Roofridderspad is een uitgestippelde wandeling door de 

Koudenbergbeekvallei,een gemeentelijk natuurontwikkelingsgebied 

dat de Domentse en Bleregemse broeken omhelst en waar de natuur 

alle kansen krijgt. Het traject vormt een verbinding tussen de abdij 

en het natuurgebied en volgt de voetsporen van de monniken. De 

wandelweg loopt o.a. langs de Koudenbergbeek, die zich diep 

ingesneden door het bronbos slingert. Naast cultureel erfgoed biedt 

het abdijlandschap ook een prachtig stukje natuur. De naam van de wandeling verwijst naar de legende van 

de stichting van de Sint-Pieters- en Paulusabdij van Affligem. Het verhaal wil dat monnik Wedericus van de 

Gentse Sint-Pietersabdij zes roofridders bekeerde die zich in 1062 in Affligem vestigden. 

 

 

Wandeling: Van abdij tot waterkasteel 
Zondag 23 augustus 2020 om 14.30 uur – 8 km 

Vertrek: Abdij Affligem, Abdijstraat Affligem 

 
De Sint-Pieters- en Sint-Paulusabdij, beter gekend als de Abdij van Affligem, groeide uit tot één van de 

machtigste van de Nederlanden. Het complex domineerde de hele omgeving en was opgetrokken uit 



 
 

 

 

zandsteen van de eigen groeven. De wandeling leidt ons door de prachtige natuur van de Faluintjes. De 

Molenbeek en haar zijbeken kronkelen als natuurlijke linten door het landschap. In Moorsel vinden we de 

Sint-Martinuskerk, de eeuwenoude Sint-Gudulakapel en natuurlijk het mooie waterkasteel, een renaissance 

waterslot, gebouwd als buitenverblijf in opdracht van de toenmalige abt van Affligem. Ook dit imposante 

gebouw, gelegen in een ommuurd park, was vroeger tot ver in de omgeving te zien door haar verheven 

ligging. Tegenwoordig onttrekt een hoog groenscherm het waterkasteel aan het zicht. En uiteraard was het 

vooral de hopteelt die eeuwenlang het leven van de inwoners en het landschap kenmerkte. Het hopveld aan 

de voet van de abdij herinnert ons nog aan de rijke hopgeschiedenis van onze streek. Op deze manier wordt 

toch een stukje levend erfgoed beschermd. 

 

 

Lezing:  “Teralfene mei 1940, 80 jaar terug in de tijd” door 

Jan Van Liedekerke 
Donderdag 24 september 2020 om 20 uur 

Cultuurzaal Sanderus, Gemeentelijk centrum Bellekouter, Affligem  

 
‘Mei 1940’ is een begrip in de wereldgeschiedenis, maar ook in onze dorpsgeschiedenis. Teralfene had zijn 

deel reeds gehad tijdens de eerste wereldoorlog en dan op 10 mei 1940 kwam het bericht dat de Duitse 

troepen weer onze landsgrens waren overgestoken. Voor onze inwoners kwam de verschrikking van de 

oorlog weer dichtbij. Kom zeker luisteren en kijken naar deze lezing, onderbouwd met talrijke unieke foto’s 

en kaarten die de situatie verduidelijken over de woelige meidagen in ons dorp en omstreken! 

 

Een organisatie in samenwerking met Davidsfonds Teralfene, heemkundige kring Belledaal en Cultuurraad 

Affligem  

 

Toegang:  € 6  

 

 

 

‘Coigneau’ Wandeling 
Zondag 27 september 2020 om 14.30 uur – 6 km 

Vertrek: Gemeentelijk Centrum, Bellekouter 

Affligem  

 
De hopteelt bepaalde eeuwenlang het leven van de inwoners 

in de regio Aalst-Affligem-Asse. Op het einde van de 18
e
 

eeuw was er in deze hopstreek bij uitstek een hopsoort die de 

aandacht wegkaapte. Op het erf van Franciscus Coigneau, een 

Aalstenaar, die zich in Teralfene als landbouwer vestigde, 

was aan zijn waterput in 1785 spontaan een hopscheut beginnen groeien. Die ene plant vormde de oorsprong 

van een sterke en weelderige hopsoort, die spoedig de dominant geteelde soort werd op het einde van de 19
e
 

eeuw. Deze Teralfense hopvariëteit veroverde onze streek en zette het dorp duidelijk op de kaart. Rijk is 



 

 

Franciscus Coigneau er niet van geworden, maar Teralfene was hem wel zeer dankbaar; nog jaren na zijn 

dood in 1793 werd er met kermis een mis tot lafenis van zijn ziel opgedragen. 

 

De ‘Coigneau’ wandeling is één van de 52 wandelingen van wijlen Leo De Rijck, die de Affligemse Gidsen 

verder uitwerken. Tijdens de wandeling zien we o.a. verschillende hopasten en houden we ook even halt bij 

een echte Coigneauplant in de tuin (of gevel) van Ghislaine en André op de Daalstraat. Hoewel de hoprassen 

van onze regio van de aardbol verdwenen leken vonden leerkrachten van het lyceum van Aalst na enig 

research enkele jaren geleden exemplaren terug van de hopvariëteiten ‘Groene Belle’, ‘Loerenhop’ en 

‘Coigneau. Deze laatste vonden de onderzoekers terug in de plantencollectie van het Wye College, een 

onderdeel van de Londense universiteit. Als rechtstreekse nazaat van Franciscus Coigneau ontving ik in 

2015 ter gelegenheid van een voordracht over deze verloren gewaande hopvariëteiten een plantje dat we 

zorgvuldig opkweekten en dat nu zowel aan onze gevel als in onze tuin een plaatsje heeft gekregen. We 

zetten dan onze wandeling verder en belanden op het Driespleintje met het hopmonument van de hand van 

de kunstenaar Patrick Van Craenenbroeck. Vandaar gaat het via de Kleine Heideweg naar de hoek gevormd 

door de Klapstraat en de Okaaistraat, waar voorheen het lemen huisje stond van onze hopboer Franciscus en 

waarin na hem nog drie generaties Coigneau woonden. En vermits  hopbellen toch vooral gebruikt worden 

voor het brouwen van bier werpen we nog even een blik op de brouwketel, opgericht in 2009, vooraleer 

terug te keren naar ons vertrekpunt. Tijdens onze wandeling maken we in het centrum van Teralfene 

alleszins even tijd voor een goeie babbel bij een frisse pint in café De Boerenschuur of bij Natekes. 

 

 

 

Noteer ook al!  (onder voorbehoud!) 
Zaterdag 3 oktober 2020:   

Provinciale Daguitstap vtbKultuur 

Herentals, historische hoofdstad van de Kempen met 

bezoek aan abdij van Tongerlo 

 
Er waart nog steeds een virus rond. Of deze daguitstap kan 

doorgaan zal de volgende weken wellicht duidelijk worden. Meer 

info hierover in onze volgende Nieuwsbrief! 

 

 

 

Info 
Musical Daens 

 
De oorspronkelijke voorstelling van Daens van vrijdag 1 mei 2020 werd uitgesteld om de bekende redenen. 

We kunnen de musical bijwonen op vrijdag 12 februari 2021 om 20.30 u. De tickets blijven geldig. Hou 

deze datum dus alvast vrij – terugbetaling niet mogelijk.   

 

 



 
 

 

 

Mededeling 

Beste cultuurvrienden, 

In 2011 beslisten we, samen met het bestuur, om onze lokale vereniging vtbKultuur Affligem verder te 

zetten. Veel mensen zouden de groep, die 48 jaar geleid werd door Laurens Van der Schueren, te veel 

missen. We begonnen eraan met het besef dat het misschien maar voor enkele jaren was. Intussen zijn we 

bijna 9 jaar verder en werd de voorzittersfakkel anderhalf jaar geleden overgelaten aan Ludo Compernolle. 

Het was voor ons een opdracht die we ter harte namen. We gingen als bestuursleden samen intensief en 

inspirerend aan de slag. vtbKultuur was een dagtaak geworden, die nooit ophoudt: organiseren, het geheel 

opvolgen, nieuwsbrieven verzorgen, de administratie, de inschrijvingen, mails beantwoorden, de financiën, 

enz. Dit vraagt natuurlijk voortdurende aandacht en inspanningen om alles op tijd klaar te krijgen en te 

informeren. Maar we deden dit graag en hadden vaak een goed gevoel na een geslaagde daguitstap, een 

wandeling of een leerrijke avond. 

Een feit in onze afdeling is echter dat er in ons bestuur geen doorstroming genoeg is van jongere, gedreven 

mensen die verantwoordelijkheid niet schuwen. Dit probleem van vergrijzing bezorgt ons al enkele jaren 

kopzorgen en ook voor ons is het enthousiasme wat weg om steeds weer plannen te maken voor een nieuw 

jaar. Ook al is het een beetje met pijn in het hart, we voelen dat de tijd nu rijp is om een punt te zetten achter 

ons engagement. De voornaamste reden hiervoor is dat we een dagje ouder worden en dat de druk op onze 

schouders begint te wegen. Vanaf 2021 willen we nu echt een stap opzij zetten om plaats te maken voor 

jongere gemotiveerde vrijwilligers die cruciaal zijn voor de werking van elke vereniging. We hadden dit jaar 

uiteraard in schoonheid willen afronden met heel wat interessante activiteiten, maar daar stak Covid-19 een 

stokje voor. We zullen moeten leren loslaten, maar zijn er ook van overtuigd dat het niet gezond is om lang 

de touwtjes in handen te houden. En misschien was de pandemie dit jaar ook wel de spreekwoordelijke 

druppel voor onze beslissing, die we weloverwogen en zeker niet van vandaag op morgen genomen hebben.  

Voor het behoud en de toekomst van een vereniging zijn steeds nieuwe medewerkers nodig die de afdeling 

weer zuurstof geven. Het is jammer, maar tot nog toe is het ons niet gelukt om deze ruimte op te vullen. 

Onze herhaalde roep om verjonging leverde niets op. Om Ludo in zijn veelzijdige taak als voorzitter te 

helpen en te steunen is onze vereniging dus nog steeds op zoek naar vrijwilligers met heel uiteenlopende 

profielen, competenties en talenten, die op basis van hun eigen vaardigheden en interesses hun ideeën willen 

omzetten in concrete initiatieven. Er zijn allerlei taken nodig om een afdeling levendig te houden en het zou 

jammer zijn dat een gevarieerde afdeling van vtbKultuur verdwijnt omdat er geen enthousiaste mensen meer 

te vinden zijn. Als je zin hebt om de lokale werking van onze vereniging verder vorm te geven en samen te 

werken aan de toekomst, neem dan contact op met Ludo of André. Je bent van harte welkom! 

                                                                                                                       André en Ghislaine    

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
Verschijnt maandelijks     Verantwoordelijke uitgevers:  

Ludo Compernolle    Gsm: 0485/86.85.06 e-mail: affligem@vtbkultuur.be 
André Rayée   Tel: 053/66.22.00  Gsm:0472/38.29.98  e-mail: affligem@vtbkultuur.be 
www.vtbKultuur.be/affligem    Bankrek: BE38 0016 5572 9372  
 

 

http://www.vtbkultuur.be/affligem

