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Beste vrienden van vtbKultuur Affligem, 

Laurens Van der Schueren stelt voor……… 

Wie herinnert zich nog ALFONSO DE FOSSOLO?   

Alfonso de Fossolo is de artiestennaam van Alfons Meert, de fantastische 

Hekelgemse grapjas en showman. Jarenlang was hij de onvergetelijke  

muziekmeester van het Stromuziek “Den Heuvel” te Erembodegem en haast 

twee decennia lang was hij de animator bij VTB-VAB Affligem  (vandaag 

vtbKultuur Affligem) onder het motto “Breng eens een zonnetje onder de 

mensen” 

Als dankbare herinnering aan deze merkwaardige Hekelgemse dorpsfiguur 

stelde Laurens Van der Schueren, vandaag erevoorzitter van de afdeling 

vtbKultuur Affligem, met medewerking van een vijftal auteurs, een uniek boek 

samen waarin de boeiende levensloop van Alfonso wordt belicht.  

Op maandag 23 april 2018 om 20 u wordt het boek voorgesteld in het 

Cultureel Centrum van de abdij Affligem.  

Laurens zal de avond inleiden en het boek voorstellen, waarna Leo De Ryck, 

eerste schepen van Affligem, enkele mensen interviewen zal die Alfonso goed 

hebben gekend.  

De avond wordt gebracht in samenwerking met het Gemeentebestuur van 

Affligem. Inkom gratis en er wordt zelfs een glaasje aangeboden. Iedereen is 

hartelijk welkom!!! 

Het boek kost € 14, beslaat 125 pagina’s en is opgesmukt met wel 150 

illustraties (foto’s en tekeningen). 

Wil je zeker zijn dat het boek beschikbaar is, dan kan je het laten reserveren 

telefonisch op nr. 053/66.72.00 of per mail op  laurens28vds@telenet.be . Bij  

verzending worden €4 portkosten aangerekend.  

http://www.vtbkultuur.be/affligem
mailto:laurens28vds@telenet.be


Storten kan op rek. nr. BE93 0000 1736 0067  van Laurens Van der Schueren,  

Kruisstraat 23 te Affligem met vermelding “Boek Alfonso” 

Noteer nu reeds ……….. 

 

Daguitstap “Erfgoed en tradities langs de Maas” 

 Op zondag 6 mei vertrek op parking Rantour, Bellestraat 98 te Affligem 

om 07 u. In het hart van de Ardennen slingert de Maas doorheen haar 

parcours tussen bossen en allerlei toeristische sites. We maken ons 

klaar voor een prachtige daguitstap vol afwisseling in de streek van 

Namen en Dinant. Door de vele kastelen en de steile rotspartijen die 

boven de Maas uitsteken heeft de Maasvallei alle troeven in handen 

voor mooie vergezichten. We beginnen onze dag met een koffie en 

croissant in het kasteel van Freÿr, een historisch gebouw (16e-18e 

eeuw) met een meubilair dat 

doet denken aan Versailles. 

We worden er verwelkomd 

en rondgeleid in een verfijnd 

en werelds interieur. De 

harmonieuze salons werden 

beetje bij beetje bemeubeld 

door de 20 generaties die er 

ooit woonden. We laten ons 

bekoren door de intimiteit 

van de tuinen die zachtjes 

afdalen tot aan de Maas, door het geklater van de fonteinen en de geur 

van de driehonderdjarige sinaasappelbomen. Freÿr is een tijdloze plek 

vol betoverende charme. Geen wonder dat dit domein is opgenomen 

als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. 

Na een verkwikkend menu bezoeken we met een gids de Collegiale 

Notre-Dame, ingeklemd tussen de rotsen en de Maas. Het is een 

fraaie, in Maasgotiek opgetrokken kerk, die al vaak geteisterd werd 

door rampspoed. Ze bezit opvallende glas-in-loodramen waaronder 

het grote glasraam van Ladon, één van de grootste uit Europa met 

daarop de geschiedenis van de stad Dinant en die van de Collegiale 

kerk, trouwens ook erkend als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. 
 

 

 

 



 

Nog een andere magische plek is zeker een bezoekje waard, een plek 

gewijd aan de uitvinder van de saxofoon, Adolphe Sax, de beroemdste 

inwoner van Dinant.  Op de brug en op beide oevers van de Maas vind  

 

je het instrument, het groeit in alle maten en gewichten op stoepen en 

pleinen, in winkels en openbare gebouwen. Het belevingscentrum is 

gelegen in de Rue Sax waar Adolphe Sax in 1814 werd geboren. Hij 

was voor de blaasinstrumenten wat Stradivarius voor de strijkers was. 

We lopen er ook graag even binnen. 

 

Richting Namen ontdekken we in Wépion het aardbeimuseum want 

ook streekproducten vormen één van de mooiste rijkdommen van de 

Maasstreek tussen Namen en Dinant. De aardbei, die sinds het begin 

van de 20e eeuw traditioneel rond Wépion wordt gekweekt, is er niet 

meer weg te denken. Het kleine aardbeimuseum in een voormalige 

tuinierswoning langs de Maas vertelt alles over de oorsprong en de 

geschiedenis van de stad, haar folklore en de belangrijke etappes in de 

traditie van de aardbeienkweek. En tijdens een wandeling door de 

‘Kleinfruittuin’ naast het museum wordt toelichting gegeven over 

soorten en variëteiten die er groeien. De vele aspecten en de grote 

verscheidenheid in deze kleurige, smakelijke en geurige wereld komen 

aan bod. Ons bezoek wordt smaakvol afgesloten met een kleine 

degustatie, een stukje fruit en aardbeiensap of een likeurtje. 

Maar we verlaten deze schitterende streek niet zonder een afsluiter; 

we praten nog wat na en lessen onze dorst in brasserie ‘Le Val 9’ in 

Wépion. We krijgen er bovendien een fantastisch zicht cadeau op de 

zachtjes voorbij stromende Maas die ons inspireerde als invalshoek 

voor deze goedgevulde uitstap. Mis dit niet!     

    

Prijs: vtbKultuur-leden € 69, niet-leden € 72 

Inbegrepen: vervoer, koffie en croissant, gegidste bezoeken, lunch met 

koffie, water en glas wijn. Andere dranken niet inbegrepen.  

Inschrijven vóór 22 april 2018 

 

 

 



 

 

 

       

Dinsdag 20 maart 2018 

Parochiezaal Teralfene, 20.00 uur 

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS 

VOORDRACHT 

500 jaar Protestantisme. 

Kunstenaars op de vlucht. 

De gevolgen van de reformatie. 

Door 

Katelijne Joris, historica 

 

De ideeën van Luther geraakten snel in de Nederlanden verspreid, 

maar zouden al gauw op verschillende manieren geïnterpreteerd 

worden, zodat er verschillende ‘stromingen’ binnen het protestantisme 

ontstonden. De overheid bestreed deze ‘ketterijen’ van bij de aanvang, 

maar trad steeds driester op. In de loop van de 16
de

 eeuw ontstonden er 

dan ook echte vluchtelingenstromen vanuit onze gewesten naar 

Engeland, de Noordelijke Nederlanden, de Duitse gebieden,.. en daar 

waren vele kunstenaars bij. In deze lezing gaat de aandacht naar de 

verschillende golven en bestemmingen in deze uittocht, maar vooral 

naar de kunstenaars die op zoek naar een betere toekomst de 

Zuidelijke Nederlanden verlieten. 

 

Katelijne Joris studeerde Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis aan de 

Katholieke Universiteit van Leuven. Zij was jarenlang leerkracht 

kunstgeschiedenis, esthetica, en artistieke opvoeding. 

 

Samenwerking Davidsfonds Teralfene, vtbKultuur Affligem én werkgroep 

“Groote Oorlog” 


