
 

 

vtbKultuur Affligem – Juli-Augustus 2018  
 

Verschijnt maandelijks Verantwoordelijke uitgever : André Rayée  

Tel: 053/66.22.00    Gsm: 0472/38.29.98     e-mail: affligem@vtbKultuur.be     www.vtbKultuur.be/affligem  

 

 

Wandeling in Schellebelle 
 

• zondag 22 juli  2018: Sint-Jan-Onthoofdingskerk, Drabstraat 5 in Schellebelle om 14.30 u.  

 
We starten onze wandeling van 7 km aan de kerk met haar imposante 
14e eeuwse westertoren. Rondom het groene, driehoekige dorpsplein 
staan, buiten de kerk, nog een aantal merkwaardige monumenten: het 
oud Gemeentehuis, in Vlaamse stijl verbouwd in 1931 en de Pastorie. 
Een herdenkingsmonument voor slachtoffers van de Eerste 
Wereldoorlog is beschermd. Op het dorpsplein wordt de tweede zondag 
na Pinksteren de zogenaamde Potjesmarkt georganiseerd. Dit jaarlijkse 
volksfeest grijpt terug naar het aloude gebruik om voedsel in potten uit 
aardewerk te bewaren. 
 
Schellebelle ligt op de rechteroever van de Schelde. En is de oever 
groener aan de andere kant? Dan is er de veerman of –vrouw om ons 

over te zetten, wat we zeker ook gaan doen. Het veer van Schellebelle is één van de oudste overzetten op de 
Benedenschelde of Zeeschelde en is ook het enige in Scheldeland waar je nog de bel moet rinkelen om de aandacht 
te trekken! Het veer vormt de verbinding tussen de dorpskern en de wijk ‘Den Aard’ en is ook de toegangspoort tot het 
uitgestrekte en unieke natuurgebied Kalkense Meersen in een oude meander van de Schelde, een bekend wandel- en 
fietsgebied waardoor Schellebelle een kleine toeristische trekpleister is. Veerman is ook een beroep dat tot de 
verbeelding spreekt. Emile Verhaeren uit Sint-Amands wijdde er in 1895 zelfs een gedicht aan, nl. “Le passeur d’eau” 
en er was ook nog de veerman van “Stille Waters”. 
 
Scheldeland heeft ook veel te bieden. Het laat je proeven van weidse landschappen, zacht deinend water en uiteraard 
ook van zijn parelende streekbieren zoals ‘De Schellebelle’, een lekker felgehopt blond tripelbier dat hergist is op de 
fles.Na een sportieve prestatie is ook dit iets om van te genieten. 
 

Diksmuide en Cassel–Gemeenschappelijke geschiedenis in de Vlaamse en Franse Westhoek 
 

•Zaterdag 11 augustus 2018: vertrek  Parking Rantour om 07.30 u. 

 
De Eerste Wereldoorlog trok een allesvernietigend spoor door de Westhoek, zowel in West- als in Frans-Vlaanderen. 
Vier jaar lang werd de streek herschapen in een echt slagveld. In bijna elk dorp getuigen sporen en littekens van een 
bewogen geschiedenis. Diksmuide is in ons geheugen gegrift; de historische stad werd volledig verwoest. In 1930 
werd de eerste IJzertoren ingewijd als gedenkteken voor de Vlaamse soldaten die er in de frontstreek het leven lieten. 
Vandaag is de IJzertoren een vredesmonument.  

Na een koffie en een ’ijzerbol’ krijgen we een gegidst bezoek in het vernieuwde “museum aan de IJzer”. Het bezoek 
start in het auditorium met een indringende film die focust op de waanzin van de oorlog. De 22 verdiepingen tellende 
IJzertoren schetst de Belgisch-Duitse confrontatie en de onmenselijke omstandigheden aan de IJzer enerzijds en de 

Vlaamse ontvoogdingsstrijd anderzijds. Dat gebeurt aan de hand van 
verhalen van soldaten, vluchtelingen en burgers aan beide kanten van het 
front. Het volledige museum legt de klemtoon op de vredesgedachte. Het 
brengt een boodschap van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. En vanop 
het dakterras, 84 m hoog boven de ‘Vlaamse velden’ heb je een uniek zicht 
over Diksmuide en de Westhoek. 

Na een lunch in restaurant Sint-Jan gelegen in de schaduw van de 
IJzertoren, zetten we onze uitstap verder aan de andere zijde van ‘de 
schreve’. Het geeft een bijzonder gevoel als je de grens met onze 
zuiderburen oversteekt. Met namen als Boeschepe, Wormhout, 
Steenvoorde, Ekelsbeke enz. weet je nauwelijks dat je in Frankrijk bent. 



 

 

Eeuwenlang hoorde Frans-Vlaanderen bij het graafschap Vlaanderen. Het is een intrigerend stukje Frankrijk, 
doordrongen van zijn Vlaamse verleden, een schitterende streek met een waaier van kleine dorpjes die een 
authentieke landelijke rust uitstralen. Je ontdekt er hun culturele erfgoed, hun goed bewaarde geheimen en 
dramatische geschiedenis, zo verbonden met die van Vlaanderen. Ook daar is de oorlog nooit ver weg! 

De geschiedenis van Cassel gaat terug naar de Romeinse tijd. Het kleine heuvelstadje werd maar liefst 20 keer 
belegerd. Spanningen tussen het graafschap Vlaanderen en Frankrijk werden hier ook vaak uitgevochten. Het 
langgerekte geplaveide marktplein met enkele mooie gevels neemt een centrale plaats in. Het grote Landshuys of 
Hôtel de la noble Cour in renaissancestijl trekt de meeste aandacht. Na een jarenlange restauratie werd het “musée 
de Flandre” er ondergebracht, een museum helemaal gewijd aan de Vlaamse cultuur in al haar diversiteit. Tijdens 
ons bezoek in augustus loopt er trouwens ook een tijdelijke tentoonstelling die zeker in de smaak zal vallen. We 
ontdekken er met een Nederlandstalige gids ‘Gaspar de Crayer’, een hofschilder (Antwerpen 1584 – Gent 1669). Zijn 
werk getuigt van de Antwerpse artistieke creativiteit dat, onder de bezieling van Rubens, een buitengewone rijkdom 
kent. Je kan zijn stijl zeer goed vergelijken met de typische pracht en praal van Rubens en de geraffineerde elegantie 
van Van Dyck. Dit is dan ook graag meegenomen in het kader van ons vtbKultuur jaarthema ‘Vlaamse meesters’. 

Maar we verlaten dit fantastisch stukje Noord-Frankrijk en deze streek van levende tradities niet zonder een 
‘estaminet’ binnen te stappen. Je vindt er de nostalgie en het authentieke Vlaanderen terug in de sfeer en de 
decoratie. In elk geval wordt het een dag om naar uit te kijken. Een uitgestrekt polderlandschap, glooiend groene 
heuvels, een historisch stadje op een berg en twee leerrijke musea, dat zijn enkele ingrediënten van de unieke 
grensregio van de Westhoek en het Vlaamse hart van Frankrijk, bezaaid met windmolens; het blijft toch ook een 
beetje van ons en van onze geschiedenis! 
 
Prijs: vtbKultuur-leden € 67, niet leden € 72 
Inbegrepen: vervoer, koffie en “ijzebol”, gegidste bezoeken en lunch     
Inschrijven vóór 25 juli 2018 
  

 Wandeling ter ere van Rik De Bolle 
 

•Dinsdag 14 augustus 2018: vertrek  Parochiezaal Essene om 19 u. 

 

De Gildebroeders zetten hun ere-voorzitter nog eens extra in de bloemetjes en organiseren een wandeling van ca. 5 km. Rond 20.10 u. is ere en 

herdenkingsmoment aan de Veldkapel. De avond wordt afgesloten met een drankje aangeboden door de Gilde.   vtbKultuur en de Belletrekkers 

Affligem rekenen erop dat zo veel mogelijk van de leden gevolg geven aan deze oproep om de vele jaren van samenwerking van onze verenigingen 

bij de Sint-Antoniusviering in de verf te zetten. Het zou Rik een immense plezier doen dat wij zo aan hem denken.  

 

Wandeling van de vriendschap door de gidsen Affligem 
 

•Zondag 26 augustus 2018: vertrek  Parking Bellekouter om 14 u. 

 

vtbKultuur Affligem bidet ook deze wandeling aan ter ere van Leo De Ryck, die deze wandeling  van ca. 7 km zelf nog uitstippelde. De wandeling 

kreeg de naam “Tussen Dam en Wal” en gaat langs de Sluisvijvergracht, Bos- en Bellebeek, oude hoeven en kapellen. 

Ook hier vragen we onze leden zo veel mogelijk aanwezig te zijn. 

 

 

Bescherming persoonsgegevens 

vtbKultuur hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leest u welke gegevens wij verzamelen en 

hoe wij omgaan  deze gegevens. De privacyverklaring werd begin 2018 aangepast om in regel te zijn met de nieuwe wetgeving. (GDPR – sinds 25 

mei van kracht) Onze privacyverkaring kan u terug vinden op de website van de afdeling, deze vertelt u ook wat u kunt doe nom uw gegevens te 

controleren, aan te passen of te laten verwijderen.  

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ofwel lid bent van vtbKultuur/VAB of op één van onze activiteiten of via de website aangaf dat u op de hoogte 

wou  blijven van onze organisatie en onze activiteiten. U gaf toestemming om hiervoor uw e-mailadres te gebruiken. Wenst u onze nieuwsbrief niet 

langer te ontvangen dan kan u dat met een eenvoudig mailtje laten weten. Ons mailadres is te vinden in de hoofding van deze nieuwsbrief.  


