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Voorwoord
Beste Affligemnaar,
Deze kerst- en nieuwjaarsperiode kon er, gelukkig maar,
terug gefeest en gevierd worden. Toch houden we het best
nog wat voorzichtig. Natuurlijk deed het deugd om terug
samen te komen met al diegenen die ons dierbaar zijn, om
zo mekaar eindelijk weer op een persoonlijke manier het
beste toe te wensen.
Ook ik wens jullie allemaal veel succes in alles wat jullie
ondernemen. Ik wens jullie veel genoegen in het werk
dat jullie doen. Ik wens jullie veel plezier en deugddoende
momenten in het verenigingsleven, de buurtwerking en het
vrijwilligerswerk. Maar vooral wens ik jullie veel gezellige
warmte in jullie gezin en in jullie familie. Bovenal hoop ik dat
jullie kunnen genieten van een goede gezondheid.
Het gemeentebestuur en het OCMW doen wat ze
kunnen om zij die het moeilijk hebben op te vangen, te
ondersteunen of wegwijs te maken. De zwakken, de
eenzamen, de hulpbehoevenden, zij die zoeken naar een
nieuwe thuis; allemaal doelgroepen die we, zeker in deze
periode, niet mogen loslaten.
De oorlog tussen Oekraïne en Rusland zet nogal wat
druk op de energieprijzen van zo vele huishoudens, en
sommigen hadden het al moeilijk. De begrotingen van
de overheden duiken gevaarlijk in het rood. In Affligem
hebben we onze financiën nog onder controle. Maar we
blijven waakzaam en we grijpen in waar het nodig is. Onze
geplande investeringen zullen uitgevoerd worden.
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De milieu- en klimaatproblematiek, de hoge energieprijzen,
de slechte overheidscijfers, de dreiging van de oorlog,
de ongecontroleerde migratie, de wankele economische
situatie en de hoge inflatie; het zal ons in Affligem niet uit
ons lood slaan. Het is aan ons allemaal om vertrekkend
vanuit onze kleine Affligemse gemeenschap een betere
maatschappij te bouwen door ons in te zetten voor mekaar.
Dat geeft namelijk voldoening, energie en menselijke
warmte.
Daar wordt een mens gelukkig van. Laat ons samen
bouwen aan ons dorp voor morgen. Ik hoop dat jullie in die
sfeer hebben genoten van de voorbije feestdagen. Voor
2023 wens ik jullie allemaal van harte het allerbeste toe !

Walter De Donder
Burgemeester

College van burgemeester en schepenen
SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

Voorwoord inhoud schepenen

Nuttige gegevens

Samen met de andere gemeenten in de politiezone wordt
onderzocht wat we eventueel efficiënter en goedkoper
kunnen aanpakken. Zo is het doven van de straatverlichting
een besparing die doorgevoerd werd door de vier
gemeenten. In het grotere geheel van de intercommunale
Haviland zoeken we permanent naar kosten delende
dienstverlening op maat van Affligem.

Walter De Donder
Molenberg 23, 1790 Affligem,
053 64 00 00, walter.dedonder@affligem.be
Burgemeester, bevoegd voor burgerlijke stand,
cultuur, ruimtelijke ordening en politie

Tim Herzeel
Molenberg 20, 1790 Affligem,
053 21 11 05, tim.herzeel@affligem.be
1ste schepen, bevoegd voor openbare werken, patrimonium,
lokale economie, juridische zaken en burgerparticipatie

Herman Steppe
Begonialaan 2, 1790 Affligem,
053 67 45 44, herman.steppe@affligem.be
2de schepen, bevoegd voor sport, erfgoed,
gelijke kansen (integratie, gezondheid & preventie, noord-zuid)

Hans Cornand
Mollenhoekstraat 17, 1790 Affligem
0476 20 21 53, hans.cornand@affligem.be
3de schepen, bevoegd voor financiën,
milieu (landbouw, dierenwelzijn), communicatie, ICT

Greet Van Holsbeeck
Langestraat 20, 1790 Affligem,
0474 38 19 40, greet.vanholsbeeck@affligem.be
4de schepen, bevoegd voor toerisme,
onderwijs, jeugd, opvang

Denise De Paepe
Klein Kapelleveld 6, 1790 Affligem,
02 582 48 84, denise.depaepe@affligem.be
5de schepen, voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale dienst,
bevoegd voor senioren en sociaal wonen.
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Reünie 1977-2022
Toen An Mertens na een lange fietsrit iets
ging drinken in de weekendbar Yfreds te Essene,
kwam zij er een oude schoolvriendin tegen die inmiddels
in Frankrijk woont. Op dat moment verbleef de vriendin
even in België om voor haar ouders te zorgen.
An kreeg de ingeving om na 45 jaar een reünie te
organiseren met haar medeleerlingen van het zesde
leerjaar van 1977 van de meisjesschool te Essene.
Intussen de Klimming.

Na drie dagen van opzoekwerk, had ze iedereen
gevonden.
Op 21 oktober kwam de hele klas samen voor een hapje
te Meldert. Ook juffrouw Huguette, wiens echtgenoot
recentelijk overleden was, was van de partij.
Dat het voor herhaling vatbaar is, dat er ambiance was,
dat zie je wel!
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Nieuw lokaal voor het Rode Kruis
Affligem-Liedekerke
Onlangs stelde de gemeente Affligem een nieuw lokaal ter beschikking van het Rode Kruis afdeling AffligemLiedekerke. Het gelijkvloers van het “oud gemeentehuis”, gelegen Brusselbaan 117 te Affligem, kan gebruikt worden
als vergaderlokaal of multifunctionele ruimte. Bovendien is er nog een aparte ruimte waar alle materialen netjes
kunnen opgeborgen worden.
Voorzitter Filip Van Cauteren deelt mee dat de afdeling deze gelegenheid ook zal gebruiken als start om hun
vrijwilligerswerk uit te breiden of te vernieuwen.
Het Rode Kruis Affligem Liedekerke is te bereiken via info@affligem-liedekerke.rodekruis.be

Helm Op Fluo Top
Basisschool ’t Lessenaartje te Essene
neemt deel aan de actie Helm Op Fluo Top.
Dit is een gratis verkeersproject van de Vlaamse
Stichting Verkeerskunde waarmee basisscholen
hun leerlingen kunnen stimuleren om ook tijdens
de donkere maanden te voet of met de fiets naar
school te komen.
Door fluo en/of een helm te dragen op weg naar
school, verzamelen de leerlingen stickers en
kunnen ze sparen voor beloningen.
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AED-toestel in De Mattein
Een terugblik op de inhuldiging van een
defibrillator in De Mattein op 23 september
2022.
Dit privé initiatief van de wijk ‘De Mattein ‘startte
een jaar geleden. Een inzamelactie bij de inwoners,
samen met een steuntje van het Lokaal Bestuur en het
Rode Kruis van Affligem, liet deze droom uitkomen.
Geïnteresseerden konden nadien nog een gratis cursus
“Reanimatietechnieken en gebruik van een defibrillator”
volgen.
Bovendien kon men bij de inhuldiging genieten van een
hapje en een dorstlessend plaatselijk drankje.

Een project dat niet alleen de wijk meer hartveilig maakt
maar ook de inwoners met elkaar verbindt. De defibrilator
hangt ter hoogte van De Mattein 53A. Dit initiatief verdient
zeker navolging!

Klimaatdag Brugge
Op 13 oktober organiseerde de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten haar Klimaatdag
in het BMCC in Brugge. De Klimaatdag is het
inspiratie- en netwerkevenement voor steden,
gemeenten en iedereen die op lokaal niveau
betrokken is bij beleid rond klimaat.
De gemeente Affligem was hier aanwezig samen
met schepen van leefmilieu Hans Cornand. Op
deze dag kreeg onze delegatie uit Affligem een
onderdompeling in het klimaat-bad rond diverse
thema's: energie, klimaatadaptatie, ruimtegebruik
en wonen, duurzame mobiliteit, ... .
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Vraag je voorlopig rijbewijs zonder begeleider (M18)
online aan via de app Beldrive
Je kan je voorlopig rijbewijs M18 (zonder begeleider,
18 maanden geldig) nu ook online aanvragen via de
web- en smartphoneapp Beldrive van de FOD Mobiliteit
en Vervoer. Dan moet je enkel nog persoonlijk naar het
gemeentehuis om je voorlopig rijbewijs af te halen en
te betalen.

Log in bij de applicatie BelDrive:
https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be/

SCAN QR

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs
18 maanden aan te vragen?
• een verbinding via je eID of via itsme,
• het attest van slagen voor het theorie-examen
categorie B (afgegeven door het examencentrum voor
het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is
vermeld,
• het bekwaamheidsattest afgegeven door een rijschool
(20 uur) in Vlaanderen of Brussel, of in Wallonië door
het examencentrum voor het rijbewijs
of
• voor burgers die de praktijklessen hebben gevolgd
in een in Wallonië gevestigde rijschool: de technische
rijvaardigheidstest (TCTC) afgegeven door het
examencentrum voor het rijbewijs.

Best neem je een foto of scan je deze documenten
voordat je de applicatie start.
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Je kan uiteraard ook nog steeds een
aanvraag op papier indienen. Dan
maak je een afspraak op:
https://afspraken.affligem.be.

SCAN QR

In de loop van dit jaar volgen de digitale aanvragen
voor de andere voorlopige rijbewijzen M36 (met
begeleider, 36 maanden geldig) en M12 (met
begeleider, 12 maanden geldig) en voor de definitieve
rijbewijzen van categorie B.

Vragen over je rijbewijs?
Neem contact op met de dienst Burgerzaken op
het nummer 053 64 00 01 of via e-mail (bevolking@
affligem.be).

INFORMATIEF
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Verwijdering van de zerken van niet-geconcedeerde
graven op de begraafplaatsen – Einde aanplakking
In september 2021 besliste het college van
burgemeester en schepenen de zerken te
ruimen van niet-geconcedeerde graven op de
drie begraafplaatsen. Dit zijn percelen waarop
destijds geen concessie werd genomen. Deze
beslissing werd een jaar aangeplakt aan de
diverse graven. De volledige lijst van de zerken
die worden verwijderd, kan je raadplegen op
onze website.
In de loop van januari zal de gemeente de
grafzerken ruimen. Deze ruiming kadert in
een duurzame en coherente inrichting van de
begraafplaatsen. Na Hekelgem is vorig jaar
ook de begraafplaats van Teralfene vergroend.
Essene komt later nog aan bod.
Heb je vragen over deze ontruiming?
Neem dan snel contact op met de dienst
Burgerzaken op het nummer 053 64 00 01 of
via e-mail (burgerzaken@affligem.be).

De woningpas, jouw digitaal paspoort
met informatie en attesten
Je wil jouw woning verkopen of verhuren?
Je gaat renoveren?
Hier komen heel wat documenten bij kijken. Kijk zeker
eens in jouw woningpas. Dit gratis digitaal paspoort
verzamelt de digitaal beschikbare informatie over jouw
huis in één centraal platform.

Je kan jouw woningpas ook delen. Als eigenaar kan je
via een beveiligde link anderen de toelating geven om
jouw woningpas te raadplegen. Zo kan een kandidaat
koper, architect, vastgoedmakelaar, adviseur, … zich
maximaal informeren over jouw woning.

Je vindt informatie over:
• de energie- en isolatieaspecten
(op basis van EPC/EPB);

SCAN QR

Meld je aan op
https://woningpas.vlaanderen.be om
de woningpas van jouw woning te
raadplegen.

• algemene gebouwinformatie;
• een inschatting van het zonnepotentieel;
• de mobiscore;
• bodeminformatie en bodemattest;
• de historiek van de stedenbouwkundige
vergunningen (die op papier werden aangevraagd);
• tal van relevante omgevingskaarten
(overstromingsgevoeligheid, onroerend erfgoed, …).

Januari-Februari 2023
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Vragen rond energie of renovatie?
Gratis advies van Energiehuis en Klimaatpunt.
Je kan bij het loket van Klimaatpunt Pajottenland &
Zennevallei (www.klimaatpunt.be) terecht met vragen
over:
• Renovatie van je woning (o.a. BENOvatie)
• Plaatsen van zonnepanelen
• Overschakelen naar een warmtepomp
• Het vinden van een aannemer (o.a. via
Energiek Wonen)

SCAN QR

Bij het loket van Energiehuis 3Wplus
(energiehuis.3wplus.be) kan je terecht met vragen over:
• MijnVerbouwPremie
• MijnVerbouwLening
• Energiescan
• Energiefactuur
• Renovatie bij kwetsbare doelgroep

Waar en wanneer?
• Woensdag 11 januari 2023 van 14 tot 16 uur –
gemeentehuis van Ternat
(Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat)
• Woensdag 1 februari 2023 van 14 tot 16 uur –
gemeentehuis van Affligem
(Bellestraat 99, 1790 Affligem)
• Woensdag 1 maart 2023 van 14 tot 16 uur –
gemeentehuis van Roosdaal
(Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal)
• Woensdag 5 april 2023 van 14 tot 16 uur –
gemeentehuis van Liedekerke
(Opperstraat 31, 1770 Liedekerke)
Afspraak maken?
Stuur een mail of bel naar het wooninfopunt
van jouw gemeente:
• wonen@affligem.be
• wonen@liedekerke.be
• wonen@roosdaal.be
• wonen@ternat.be

– 053 64 00 16
– 053 64 55 17
– 054 89 13 36
– 02 451 45 89

Alle inwoners van de gemeenten Ternat, Affligem,
Roosdaal en Liedekerke zijn, na afspraak, welkom bij het
energie- en klimaatloket in de verschillende gemeenten.

Tips van de Energiesnoeier
Je energiefactuur omlaag krijgen, kan al door het nemen van enkele kleine ingrepen.
De energiesnoeiers van Energiehuis 3Wplus maken je hier graag wegwijs in.
De laatste tijd is de energiefactuur serieus de hoogte in gegaan. Vooral voor wie het financieel niet zo breed heeft,
is de extra kost niet altijd gemakkelijk om dragen. Daarom zijn we als Lokaal Bestuur een samenwerking aangegaan
met Energiehuis 3Wplus voor het uitvoeren van energiescans. Iedere inwoner die behoort tot de prioritaire
doelgroep (beperkt inkomen, sociaal tarief, sociale huurder, …) kan gratis een energiesnoeier bij hem of haar thuis
laten komen.
Na het maken van een afspraak komt zo’n energiesnoeier bij je langs om het energieverbruik van je gezin in kaart
te brengen, maar daar blijft het niet bij. De energiesnoeier geeft tips om het verbruik te verminderen. Dat gaat
bijvoorbeeld over het plaatsen van radiatorfolie, spaardouchekoppen of ledlampen. Elk bezocht gezin heeft recht
op een spaarpakket ter waarde van 20 euro. Indien nodig komt de energiesnoeier later nog een tweede keer langs
voor een opvolgscan. De energiesnoeier helpt ook met het vinden van de juiste diensten voor het uitvoeren van
energiebesparende maatregelen, het zoeken naar financiering en het aanvragen van premies.
Vraag nu jouw gratis energiescan aan via 02 486 64 86 of energie@3wplus.be.
Meer info: energiehuis.3wplus.be/energiesnoeier-3wplus
SCAN QR
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Tuinen van Affligem
Op 20 oktober 2022 vond de prijsuitreiking van de Tuinen van Affligem plaats in ‘t Gildenhuis. Deze werd
georganiseerd door de Affligemse Milieuraad en het Lokaal Bestuur. Heel het gebeuren werd eveneens
verzorgd door de lokale handelaars van Affligem die zorgden voor de nodige belegde broodjes en dranken.
Schepen van milieu Hans Cornand en de voorzitter van de Milieuraad Wim Van Grieken openden de avond met een
toespraak.
De Tuinrangers van Affligem gaven een korte toelichting over hun project en beantwoordden ook de vragen van het publiek.
Tot slot werden de uitslagen bekend gemaakt en prijzen uitgereikt. De winnaars in elke categorie kregen een
waardebon van 125 euro, een foto van hun tuin en een herfstruiker.
De tweede (€ 70) en derde (€ 50) winnaars kregen een waardebon alsook een herfstruiker. Alle andere deelnemers
konden rekenen op een plant en Afflibon ter waarde van € 25 waarmee ze bij meer dan 100 lokale handelaars in
Affligem terecht kunnen.
Ook volgend jaar zal de wedstrijd ‘Tuinen van Affligem’ terug plaats vinden. Voel je je geroepen om ook deel te
nemen aan deze mooie actie, hou dan zeker de Gespot van maart/april 2023 in het oog voor meer info. Hierbij doen
we ook een speciale oproep aan jonge gezinnen om deel te nemen.
De winnaars 2022 zijn:
• Gilberte Asselman voor de categorie ‘ecologische tuin’
• Mariette De Ridder voor de categorie ‘voortuin’
• Francis Van Vaerenbergh voor de categorie ‘kleine tuin’
• Magda Wambacq voor de categorie ‘grote tuin’

Wist je dat je als inwoner van Affligem bij de Tuinrangers terecht kan voor tuinadvies op maat. En dat
helemaal gratis op maat van jouw tuin en wensen.
Wil je bijvoorbeeld weten welke planten het goed doen in jouw tuin? Wil je van jouw tuin een klimaatbestendig
paradijs maken dat bruist van leven? Een mooie fruitboom, bloemenweide, vijver of een vogelbosje?
Concrete tips rond nestkasten, insectenhotels en andere hulp voor dieren? Te Tuinrangers staan voor jou paraat.
Aarzel niet en contacteer één van de vier Affligemse Tuinrangers.
• Senne Witterzeel - 0498 71 40 72 (teamverantwoordelijke)
• Bart Vandemoortele - 0476 55 53 33
• Carl Vandepitte - 0476 72 32 25
• Jo Lamberts - 0495 84 07 32
Meer info op www.tuinrangers.be

SCAN QR

Januari-Februari 2023
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Leer meer over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
in onze kalender van 2023
Net zoals goede voornemens horen kalenders
bij het begin van het nieuwe jaar. De werkgroep
Gezondheid en Preventie maakte een nieuwe
jaarkalender en ging aan de slag met de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen. Deze zijn universeel
en gelden voor alle landen in de wereld.
Benieuwd naar activiteiten waar we gezamenlijk onze
schouders kunnen onderzetten? Kom dan snel (en zolang
de voorraad strekt) de jaarkalender ophalen: aan de balie
van het gemeentehuis, bij de dienst Cultuur & Welzijn, de
sportdienst of in de bib.

Mantelzorger, bedankt voor je inzet!
Iedereen kent in zijn directe omgeving wel iemand die door ziekte of handicap nood heeft aan ‘extra zorg’.
Hulpbehoevende familieleden, buren of vrienden worden vaak in hun thuissituatie opgevangen en mede verzorgd
door een mantelzorger.
De mantelzorger neemt de niet-professionele zorg voor zijn rekening en is als het ware ’de rots in de branding’ voor
de zorgbehoevende.
Het Lokaal Bestuur Affligem heeft grote bewondering voor de inzet van iedere mantelzorger en voorziet als
waardering voor hun uiterst belangrijke taak, als ondersteuning en beloning een gemeentelijke mantelzorgpremie van
€ 15 per maand.
Geef jij regelmatig hulp aan iemand en ben jij mantelzorger? Wil jij graag zorgen voor een hulpbehoevende persoon in
je directe omgeving? Ben jij zelf hulpbehoevend en krijg jij die ‘extra zorg’ van iemand?
Wens je meer informatie over de toekenningsvoorwaarden van de mantelzorgpremie
en hoe deze aan te vragen?
Contacteer het Sociaal huis – Bellestraat 99 (boven de bibliotheek) – 053 64 00 70 – socialedienst@affligem.be.
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Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) van Affligem
Functie
Het LOK is een gemeentelijke adviesraad,
samengesteld uit lokale actoren kinderopvang,
gebruikers van kinderopvang en het lokaal bestuur.
In de praktijk kan dit iedereen zijn die bij de opvang
van jonge kinderen betrokken is: (groot)ouders,
begeleiders, directies, mensen uit het jeugdwerk,
iemand die een vrijetijdsaanbod organiseert,
sportorganisaties, andere relevante plaatselijke
verenigingen en organisaties, schepenen, de
kinderopvangambtenaar…)
Het LOK brengt zijn leden op regelmatige basis
samen voor een overlegmoment. Dit lokale netwerk
geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en
de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.
Het Lokaal Bestuur Affligem kan advies inwinnen
over beleidskeuzes die een invloed kunnen hebben
op de kinderopvang (bv. huisvuilverwerking). Ook
lokale actoren en gebruikers kunnen het advies vragen
van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Bv. Iemand
wil starten met kinderopvang en vraagt advies over
de noden aan kinderopvang in een bepaalde (deel)
gemeente.
Als er geen beleidsdoelstellingen voor kinderopvang
worden opgenomen in de strategische

meerjarenplanning, kan het Lokaal Overleg
Kinderopvang een signaalfunctie opnemen naar het
lokaal bestuur en dit bijvoorbeeld door kansen voor de
toekomst te melden.

Digitaal
Het digitale loket kinderopvang helpt
ouders hun zoektocht naar opvang
te vergemakkelijken. De website
Opvang Vlaanderen brengt crèches en
SCAN QR
onthaalouders in heel Vlaanderen in
kaart, en je kan er ook aanvragen bij opvanglocaties in
je buurt doen.

Huis van het Kind
Met al jouw vragen rond kinderopvang, voor extra
informatie en/of hulp kan je terecht bij het Huis van
het Kind Affligem via huisvanhetkind@affligem.be of
op het nummer 053 64 00 92.

Januari-Februari 2023
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Is jouw kind geboren in 2021? Dan zoek je misschien
een plekje in een school in Affligem? Alle basisscholen
in Affligem werken met één centraal systeem. Dat
betekent dat je eerst via een website laat weten op
welke school je je kind wil inschrijven, en hem of haar
pas nadien gaat inschrijven op de school zelf.

Voor wie?

https://affligem.aanmelden.in
Eerst online aanmelden,
nadien inschrijven in een school.

Tijdlijn

• Alle kinderen geboren in 2021 (ook als ze pas starten in
september 2024) moeten zich aanmelden.

28 februari

• Ook broers of zussen van kinderen die reeds op school
zitten, en kinderen van personeel moeten aanmelden,
hier gelden uiteraard de wettelijke voorrangsregels.

Start aanmeldingen voorrangsgroepen +
overige leerlingen

21 maart

Einde aanmeldingen voorrangsgroepen +
overige leerlingen

22 maart
Tot 20 april

Verwerken aanmeldingen

21 april

Toekennen tickets

24 april

Start inschrijvingen
(verzilveren tickets)

15 mei

Einde inschrijvingen
(verzilveren tickets)

23 mei

Start vrije inschrijvingen

• Alle kinderen die van school veranderen of kinderen die
voor het eerst worden ingeschreven in een Affligemse
school moeten ook aanmelden.

Digitaal aanmelden schooljaar 2023-2024
De aanmeldingsperiode voor voorrangsgroepen, broers/
zussen en kinderen van personeel, loopt van 28 februari
tot en met 21 maart 2023.
Belangrijk om te weten: de snelheid waarmee dit
aanmelden gebeurt, heeft geen invloed op de toekenning
van plaatsen. Het belangrijkste voordeel van dit systeem
is, dat het wachtrijen voor de schoolpoort zal vermijden.
Tegelijkertijd verhoogt het ook de kans om een plaats in
de school van voorkeur te bemachtigen. Nadat je je kind
online hebt aangemeld, moet je hem of haar nog steeds
gaan inschrijven op school: pas dan is de inschrijving
definitief. Deze inschrijvingsperiode loopt van 24 april tot
en met 15 mei 2023.

Aanmeldingen via
https:// affligem.aanmelden.in
Inschrijven op afspraak
tijdens schooluren
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Scholen in Affligem:

't Lessenaartje (GO!)
Ternatsestraat 9, 1790 Essene
Telefoonnummer: 02 582 37 87
E-mailadres: directeur@bsaffligem.be
https://www.bsaffligem.be

SCAN QR

De Klimming (GVBS)

Infoavond aanmeldings- en
inschrijvingsprocedure basisscholen Affligem

Assestraat 5, 1790 Essene
Telefoonnummer: 02 582 20 17
E-mailadres: directie@klimming.be
https://www.deklimming.be

SCAN QR

Op woensdag 18 januari 2023 vindt er een infomoment
plaats over het digitaal aanmelden.
Belangrijk: dit is géén moment waarop er gezamenlijk
zal aangemeld of ingeschreven worden, er zal wel
gelegenheid zijn tot vragen stellen. De directies van alle
Affligemse scholen zullen aanwezig zijn.
Praktisch:
Wanneer: Woensdag 18 januari 2023 van 19.30 uur
tot 20.30 uur

Sint-Vincentiusschool Bellestraat
en Langestraat (GVBS)
Bellestraat 4, 1790 Hekelgem
Langestraat 187, 1790 Hekelgem
Telefoonnummer: 053 66 36 90
E-mailadres:
pedagogisch.directeur@svshekelgem.be
http://www.vincentiusschool.be

SCAN QR

Waar: Tistaertzaal – Bellestraat 99, 1790 Affligem.
Inschrijven via onderwijs@affligem.be
Elke school organiseert ook haar eigen infomoment
waarop je kan kennismaken met de school en de directie.
Deze gaan door op:
• 24 januari 2023 om 19.30 uur voor De Regenboog
• 25 januari 2023 om 19.30 uur voor ’t Lessenaartje
• 26 januari 2023 om 19.30 uur
en 28 januari 2023 om 9.30 uur voor De Klimming

De Regenboog (GO!)
Driesstraat 9, 1790 Teralfene
Telefoonnummer: 053 66 60 62
E-mailadres: directeur@bsaffligem.be
https://www.bsaffligem.be

SCAN QR

• 30 januari 2023 om 19.30 uur voor Sint-Vincentius
• 23 januari 2023 om 19.30 uur voor Sint-Jan
Heb je vragen of wil je extra info?
Mail naar onderwijs@affligem.be.

Sint-Jan (GVBS)
Balleistraat 20, 1790 Teralfene
Telefoonnummer: 053 68 44 35
E-mailadres: directie@sint-jan.be
https://sint-jan.be

SCAN QR
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Sportkampen 2023
Onze jaarlijkse sportkampen waren vorig jaar opnieuw
een groot succes. Ook in 2023 zal de gemeente
Affligem opnieuw samenwerken met Activo voor de
organisatie van de sportkampen!
Inschrijven kan vanaf dinsdagavond 10
januari om 18.00 uur via
https://webshopaffligem.recreatex.be

SCAN QR

Voor welk sportkamp je kan inschrijven, hangt af van in
welke klas je kind zit, tijdens schooljaar 2022-2023:
• Zit je kind nu in januari in de kleuterklas? Dan schrijf je
in voor het kleutersportkamp. Daar klauteren, klimmen en
bouwen ze met veel materiaal.
• Zit je kind begin januari in het eerste tot en met het
vierde leerjaar ? Dan schrijf je in voor het kindersportkamp.
Tijdens deze kampen leren ze met een bal sporten en
leggen ze de basis voor lenigheid en uithouding.
• Zit je kind begin januari in het vijfde of zesde leerjaar of
het eerste of tweede middelbaar? Dan schrijf je in voor
het tienersportkamp. Deze kinderen kunnen al technieken
leren. Er wordt minstens 15 uur per kamp uitgetrokken
voor sporttechnische oefeningen. Het is afhankelijk van
welk kamp je volgt, waar het accent zal liggen. De tieners
zijn ook regelmatig op stap, met of zonder hun fiets.
• Dit jaar zijn er twee speciale kampen voor jongeren van
het 6de leerjaar tot het 3de middelbaar: van 3 tot 7 juli een
tentenkamp met overnachting en van 16-18 augustus een
avonturenkamp in de Ardennen.
• In de krokusvakantie zal er ook een inleiding tot monitor
georganiseerd worden voor 14-plussers!

Periodes: Krokusvakantie, paasvakantie (tweede
week) en zomervakantie.
Locatie: sporthal Bellekouter
Tijdstip: van 9.00 uur tot 16.00 uur
Kostprijs:
• Kleuter- en kindersportkamp: inwoners Affligem:
60 euro - niet-inwoners: 72 euro
• Tiener-sportkamp: inwoners Affligem: 65 euro niet-inwoners: 77 euro
• De prijs voor het Ardennenkamp moet nog
bepaald worden.

Meer info: www.affligem.be. De folder van
alle sportkampen kan je hier ook vinden.
Infano vzw zorgt voor opvang voor- en na
de sportkampen voor de kleutertjes en
kinderen. Inschrijven via de webshop.
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Visvijver
Het visseizoen is al even afgelopen. Dagelijks
komen er meerdere vissers op onze vijver vissen.
De sportdienst verkocht dit jaar meer dan 70
abonnementen en dagpassen.
Tijdens de wintermaanden kan er vanaf 2023
ook gevist worden. Enkel bij vriestemperaturen
is het verboden te vissen op de pastorijvijver in
Hekelgem.

Vissers kunnen dan ook vanaf nu een abonnement
kopen op de sportdienst om een heel jaar te kunnen
vissen. De datum van aankoop en de datum exact 1
jaar later zullen op het abonnement
vermeld worden.

De Recycle! App van ILvA
Ken jij de Recycle! App al? Je vindt er een overzicht
van al je inzamelingen en sorteerinformatie. Via de
meldingen weet je precies wanneer je je afval moet
aanbieden. Zo mis je geen enkele inzameling. Bij
uitzonderlijke omstandigheden kan je via de app ook
meldingen krijgen van ILvA.

Wist je trouwens dat je het werk van jouw
afvalophalers een pak gemakkelijker maakt als je
rekening houdt met deze regels:
• Bied je rest- of GFT-container aan met de handgreep
naar de straatkant.
• Zorg dat het deksel gesloten is.

Installeer hem dus snel via:
https://www.ilva.be/recycleapp/

• Hou je aan de maximale gewichten van je afval.
SCAN QR

• Bied het glas niet aan in plooiboxen of kartonnen
dozen.
• Stop papier en karton in stevige kartonnen dozen of
in bundels samengebonden met touw, vermijd plastic
tape.
• Bied je PMD-afval aan in een blauwe zak, met het
logo van ILvA erop.
• Zorg dat je PMD-zak goed is gesloten, bind niets
vast aan de buitenkant.
Dankjewel om hier steeds aan te denken !

Meer info? Check https://www.ilva.be/inzameling-aan-huis/

SCAN QR

Januari-Februari 2023
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De gemeente doet dit jaar
opnieuw een groepsaankoop.
Doe jezelf een voordeel ...

Ben je een dierenvriend? Lust je
wel eens een eitje? Heb je een tuin?
Misschien is kippen houden
wel iets voor jou …

V.U. Gemeentebestuur Affligem - Bellestraat 99 - 1790 Affligem. // Comith

Hou de Gespot van
maart/april in het oog!
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Einde van het
vaccinatiecentrum
in Affligem
Op 14 december werd het allerlaatste vaccin gezet
in Vaccinatiecentrum AMALO, dat sinds 20 februari
2021 onderdak had in de Affligemse Evenementenhal
Bellekouter.
Voor de liefhebbers van cijfers:
• In onze eerstelijnszone zijn maar liefst 73 244 inwoners
volledig gevaccineerd, dat is 78,44%.
• Onze laatste campagne, de herfstprik, was goed voor
35 197 vaccins of 37,69% van de bevolking.
• In totaal zijn in onze zone 203 100 vaccins geplaatst
sinds 20/02/2021 op een totaal in België van 16 miljoen
vaccins.
• Dat maakt België tot de hoogst gevaccineerde
populatie van Europa en zelfs van de wereld.
• In februari 2021 startte de campagne in Affligem
met 100 vaccins per dag, met nu op het einde van de
campagne meer dan 2000 vaccins per dag op een veel
kleinere oppervlakte.
• Onze vrijwilligers presteerden samen 61 373 uur
vrijwilligerswerk, dat staat gelijk aan 7 672 werkdagen
van 8 uur, waarvan 54% medisch en 46% niet-medisch.
• Er zijn maar liefst 1000 vrijwilligers actief geweest in
het vaccinatiecentrum (verdeeld over Affligem en Asse).
Aan al die vrijwilligers en medewerkers uit onze regio
die op alle mogelijke momenten het beste van zichzelf
hebben gegeven: hartelijk dank voor jullie inzet!

Bedankingsavond voor medewerkers vaccinatiecentrum
op 14 december 2022

Covidvaccinatie via
huisarts of apotheek
Wil je je nog laten vaccineren? Neem dan contact
op met jouw huisarts. In Affligem worden
covidvaccins ook geplaatst bij Apotheek Essene
en Apotheek Van Dessel. Raadpleeg de website
https://elz-amalo.be/ voor de laatste informatie.
Het callcenter is gesloten, maar je kan nog terecht op
het nummer van de Helpdesk Covid: 078 78 78 50.
Bereikbaar elke werkdag tussen 9.00 uur
en 19.00 uur.
Mailen kan nog naar:
vaccinatie@elz-amalo.be

SCAN QR
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Heb jij een aanbod voor senioren?
Op maandag 15 mei 2023 zijn alle senioren,
mantelzorgers en geïnteresseerden welkom op de
Affligemse Seniorenmarkt in de evenementenhal
Bellekouter.

Dat aanbod mag ruim zijn, van streekbier tot leveren van
warme maaltijden, van poetshulp tot pedicure aan huis,
van elektrische fietsen tot groepsreizen, ICT-aanbod of
zelfgemaakte juwelen enzovoort.

De markt bevat 5 grote thema’s: Zorg – Informatie
– Ontspanning – Digitalisering en Streekproducten/
lokale handel. Daarnaast is er een gezellig terras, enkele
interessante sprekers en een optreden.

• Dus: heb jij een dienst, product of aanbod voor
Affligemse actieve of minder actieve senioren en
kan je je vrijmaken op 15 mei voor de Affligemse
Seniorenmarkt?

Alle producten of diensten met een link naar de
doelgroep “Affligemse senioren” kunnen aan bod komen
en een gratis plekje op de Seniorenmarkt aanvragen.

• Meld je via katrien.vannieuwenborgh@affligem.be.
• Inschrijven kan tot 15 maart 2023.
• Een stand op de seniorenmarkt is volledig gratis.

Januari-Februari 2023
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Erfgoeddag 2023:
Duivenliefhebbers
Naar aanleiding van Erfgoeddag, die dit jaar op 22 en 23
april zal doorgaan, is de Gemeentelijke Heemkundige
Kring Belledaal op zoek naar:
Foto’s en documentatie over Affligemse
duivenliefhebbers van vroeger en nu.
Heb jij nog iets liggen dat ons kan dienen? Neem dan
contact op via info@belledaal.be, 053 64 00 00 of via het
contactformulier op de website www.belledaal.be.
Heb jij nog andere oude affiches, foto’s, documentatie
over Affligem?
Geef gerust een seintje.

SCAN QR

Word een fietsvriend!
Maak samen 10 fietsritten langs leuke plekjes, oefen Nederlands en leer Affligem beter kennen! Wil jij
als vrijwilliger een oefenkans Nederlands bieden en iemand de gemeente laten ontdekken? Of wil jij als
anderstalige het Nederlands oefenen en onze gemeente verkennen? Schrijf je dan in en spring op je fiets!

Wat is een fietsvriend?
Een fietsvriend fietst samen met een anderstalige buddy
doorheen de gemeente terwijl ze het Nederlands oefenen.

Deelnemen en benodigdheden
Iedereen die ouder is dan 18 jaar met een taalniveau van minstens 1.2 kan deelnemen. Je hebt enkel een fiets en een
fietshelm nodig. Heb je geen fiets? Laat het ons weten, dan helpen we je verder!

Waar en wanneer?
De startdag van fietsvrienden in de regio TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke) vindt plaats op zaterdag 29
april 2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur in de Bellekouter te Affligem (Dokter Tistaertzaal). We verwachten de buddy’s
om 10.00 uur en de anderstalige fietsvrienden om 12.30 uur.
In de periode mei - juni gaan de duo’s 10 keer
samen fietsen. Jullie beslissen wanneer. Tijdens de
fietstochten focus je op Nederlands oefenen.
Het slotmoment vindt plaats op zaterdag 1 juli 2023
van 14.00 uur tot 17.00 uur in ’t Sportvlot te Roosdaal.

Inschrijven
Wil je deelnemen aan fietsvrienden om Nederlands te
oefenen of als buddy? Geef dan voor 1 april 2023 een
seintje per mail: welkom@affligem.be
of telefonisch:
053 64 00 70.
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Tuinrangers zoeken
extra vrijwilligers
Het vrijwilligersproject Tuinrangers is een groot succes
in onze gemeente. Ze streven naar meer biodiversiteit
door tuineigenaars laagdrempelig en gratis tuinadvies
te geven. Met 3.961 aanvragen en 2.690 gerealiseerde
tuinbezoeken in alle deelnemende gemeentes kan
dat tellen voor deze startende vrijwilligerswerking. Ze
gaan dan ook op zoek naar extra vrijwilligers om de
stijgende vraag naar advies te beantwoorden.

Project met impact

Kom jij ook naar
ons speelplein?
Jaja, speelplein Affligem zorgt weer voor een
onvergetelijke zomer met wekenlang speelplezier.
De hele zomer lang staat een gemotiveerde en
enthousiaste animatorenploeg klaar om de kinderen
van Affligem (en omstreken), van 3 tot 12 jaar,
de tijd van hun leven te bezorgen. En jij kan deel
uitmaken van deze ploeg!
Speelplein Affligem is nog op zoek naar
gemotiveerde mensen die graag met kinderen
werken. Er worden toffe activiteiten georganiseerd,
je maakt nieuwe vrienden en je verdient er nog een
centje mee bij. Dus zeker niet twijfelen want hoe
meer zielen hoe meer vreugd.
Voor onze animatoren zijn er ook nog activiteiten
buiten het speelplein gepland dus schrijf je vlug in
want plezier zal er zeker zijn!

De resultaten van deze bezoeken zijn sprekend, vertelt
Werner Van Craenenbroeck, Projectleider van de
Tuinrangers, enthousiast. “Drie maanden na het advies
heeft maar liefst 86,24% aanpassingen gedaan in de
tuin. In 94,49% van de gevallen pakken ze minstens één
biotoop aan en 86,47% creëert er zelfs minstens twee.
De populairste tuinbiotopen zijn ruig plekje, hoekje voor
compost en bloemenweide. Tuineigenaars stellen het
advies enorm op prijs en benadrukken dat hun natuurlijke
tuin steeds meer vogels en insecten aantrekt.”

Wie zijn de Tuinrangers?
Het Tuinrangersproject is een initiatief van de Vlaamse
overheid. Inverde, het opleidingscentrum van Natuur en
Bos, staat in voor de opleiding, opvolging en bijscholing
van het lokale Tuinrangersteam.
Tuinrangers geven buurtbewoners gratis tuinadvies
op maat. Ze sensibiliseren en adviseren rond
natuurvriendelijke tuinen die beter bestand zijn
tegen hitte en droogte. Met eenvoudige tips kunnen
tuineigenaars vlot aan de slag.

• Wil jij één of zelfs meerdere weken op het 		
speelplein staan?

“Maar ook onze Tuinrangers zien er een win-win in”, zegt
Flore De Baets, Vrijwilligerscoördinator bij de Tuinrangers.
“Ze krijgen de nodige opleiding en ondersteuning, leren
dagelijks bij en krijgen een band met de buurtbewoners.”

• En wil jij ook bij onze animatorengroep horen,
waar de sfeer goed zit?

Door de stijgende vraag naar advies, is er nood aan extra
Tuinrangers.

• Twijfel dan niet!

Voor het Tuinrangersteam in onze gemeente zijn we op
zoek naar extra Tuinrangers.

• Dus ben jij 15 jaar of ouder?

• Ga naar: www.affligem.be/vrije-tijd/kind-en-jeugd/
speelplein/speelplein-animator-worden
• En schrijf je in.
De speelpleinzomer van 2023
loopt van 10 juli tot 23 augustus.

SCAN QR

Geïnteresseerden krijgen de nodige uitleg tijdens een
online infoavond op 19 januari om 19.30
uur en kunnen zich kandidaat stellen als
Tuinranger.
Meer informatie vind je op
www.tuinrangers.be/word-tuinranger

SCAN QR
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GROTE

LENTE

SCHOONMAAK

VANAF 8U30 is iedereen welkom in de
Tistaertzaal (ingang sporthal Affligem)
voor de bedeling van grijpers,
handschoenen, vuilzakken en
een versterking voor onderweg
ROND DE MIDDAG is er een receptie voor
alle deelnemers, deze wordt u aangeboden
door de organiserende milieuraad
en het gemeentebestuur.

Vooraf inschrijven is mogelijk via
milieu@affligem.be of 053 64 00 12
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Op ZATERDAG 18 MAART 2023 roepen
we al onze inwoners op om deel te nemen
aan de 14de lenteschoonmaak van
onze mooie gemeente.
Al het zwerfvuil moet er
die dag aan geloven.
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Kom jij ons team versterken?
Vacature: Deskundige openbare werken
Lokaal Bestuur Affligem zoekt jou …

DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN (M/V/X) • 1 VOLTIJDSE FUNCTIE
NIVEAU B4-B5 • CONTRACTUEEL
Jobinhoud: De dienst Openbare werken staat in voor specifieke dienstverlening zoals het beheer van de
verhardingen, signalisatie, straatmeubilair, rioleringen, straatgrachten, waterlopen en bufferbekkens op openbaar
domein en het privatief patrimonium. Als deskundige sta je in voor de voorbereiding, opvolging, coördinatie en
controle van werken aan gebouwen en op het openbaar domein. Je onderhoudt contact met alle betrokken externe
partijen (ontwerpers, aannemers, projectontwikkelaars). Je maakt lastenboeken op voor technisch eenvoudigere
werken en geeft algemeen advies over technische zaken. Je bent in staat om een overheidsprocedure te
organiseren en deze volledig af te werken. Dit behelst zowel het nodige terreinwerk als de administratieve
opvolging.
Profiel:
• Je werkt klantgericht en anticipeert op de behoeften van de klanten en je realiseert een kwaliteitsvolle, integere,
transparante dienstverlening in lijn met de organisatiedoelstellingen.
• Je levert actief bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van een team.
• Je werkt mee aan de planning en coördinatie van teamopdrachten en doelstellingen.
• Je streeft kwalitatieve resultaten na met een continue aandacht voor verbetering en optimalisatie.
• Je drukt ideeën en informatie uit op een vlotte en duidelijke manier, zowel schriftelijk als mondeling.
• Je neemt initiatief en werkt zelfstandig.
• Je bent stressbestendig en een echte problem-solver.
Vereisten: Je bent houder van een bachelorsdiploma. Relevante en aantoonbare beroepservaring in het vakgebied
is geen vereiste, maar strekt tot aanbeveling.
Wij bieden: Een voltijdse contractuele functie met een salarispakket niveau B4-B5. Beroepsrelevante dienstjaren
in overheidssector worden integraal in aanmerking genomen evenals beroepsrelevante ervaring uit de privésector/
onderwijs. Heel wat extralegale voordelen zoals maaltijdcheques (€8/dag), ecocheques, hospitalisatieverzekering,
laptop ter beschikking, fietsvergoeding en bikelease. Respect voor jouw work-life balans: 30 dagen jaarlijkse
vakantie, flexibele arbeidsregeling met de mogelijkheid tot thuiswerk. Ruime opleidingsmogelijkheden
Hoe solliciteren? Stuur je kandidatuur, vergezeld van de nodige documenten, ten laatste op maandag 23 januari
2023 naar het Lokaal Bestuur Affligem ter attentie van de personeelsdienst.
Een volledige kandidatuur bevat je cv, motivatiebrief en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden
oud). Kandidaturen die niet voldoen aan de voorwaarden worden niet aanvaard.
Bellestraat 99 - 1790 Affligem
vacatures@affligem.be
Persoonlijk afgeven tegen ontvangstbewijs aan de onthaalbalie van het Lokaal Bestuur Affligem kan ook.

SCAN QR
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U WAS WEER GEWELDIG

BIN Affligem informeert
Na een afwezigheid van 2 jaar organiseerden
de gemeentelijke BINs weer samen een BINevenement.
Op 25 oktober werd de jaarvergadering van het
Buurt Informatie Netwerk- BIN-Affligem
georganiseerd in het Gildenhuis. Naast de
jaarresultaten kwam Alain Remue, hoofd van de cel
vermiste personen, zijn levenswerk toelichten over
bekende en minder bekende zaken.
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Oktoberfest

Oktoberfest 2022 @KLJ Essene was opnieuw een bont
allegaartje van zang, bier, ambiance en … verse groenten.
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U WAS WEER GEWELDIG

Halloween wandeltocht
Op vrijdag 28 oktober sloegen de 2 Teralfense scholen (VBS Sint-Jan en BS De Regenboog) de handen in elkaar om
een heuse Halloweenwandeltocht te organiseren.
Het was de allereerste samenwerking tussen beide scholen. Alle Teralfenaren werden uitgenodigd om deel te
nemen aan deze wandeltocht. Door de straten van onze mooie deelgemeente verschenen die avond vampieren,
spoken en heksen. Ongeveer halverwege de tocht (6km lang) kon je even op adem komen met een drankje.
Op het einde van de wandeling werden alle wandelaars naar VBS Sint-Jan geleid waar Dracula de kinderen stond
op te wachten om hun beloning te geven.
Daar kon nog even nagepraat worden met een drankje of een tas warme soep. Op naar de volgende editie!

Januari-Februari 2023
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Wapenstilstand
Op 11 november vond naar jaarlijkse gewoonte de
11-novemberviering plaats. Om 10.30 uur ving de
plechtige eucharistieviering in de Sint-Janskerk te
Teralfene aan. Deze werd opgeluisterd door de

Wijnproeverij
De wijnproeverij van de Cultuursmakers in
’t Gildenhuis op 8 november 2022 was een
groot succes.

24 /

Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Teralfene, Gina Beukens
op viool en het kerkkoor. Aansluitend vond er een
huldiging aan het oorlogsmonument en een kleine
receptie plaats.
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U WAS WEER GEWELDIG

Hartelijk Gecondoleerd
Tijdens de maand november nam toneelgroep Prutske
de cultuurzaal even over voor opvoeringen van Hartelijk
Gecondoleerd. Een stuk rond het overlijden van Jozef
Devolder met zijn ietwat ongewone familie, maar
voor velen desondanks toch zéér herkenbaar. Een
stuk vol humor en af en toe een ontroerend moment.

Met iets meer dan 1800 toeschouwers, kan Prutske
tevreden terugblikken op een succesvolle productie.
De toneelgroep repeteert inmiddels volop voor Prutski,
waarvan de opvoeringen zullen plaatsvinden in de maand
maart.

Sint-Cecilia-Feest
November staat voor de Concertband Teralfene steeds
in het teken van het feest van Sint-Cecilia. Tijdens het
jaarlijks Ceciliafeest konden alle muzikanten en leden

de voeten onder tafel schuiven.
Ook werden alle jubilarissen in de bloemetjes gezet.
Proficiat aan allen!
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Jubilarissen
Gouden
jubilarissen
Van links naar rechts:
Luc & Diane
Debruyne – Maris
Jean & Simonne
Geeroms – Van Vaerenbergh
Willy & Marie Estelle
Floru – De Bolle
Rudy & Monique
Van Mol – Coppens
Aloïs & Helena
Van den Bossche – Breckx
Johny & Myriam
De Backer – De Backer
Theodoor & Francoise
Vervloet – Vander Haeghen
Willy & Marie André
De Baerdemaeker – Vandersmessen
Jozef & Rita
Steppe – Decort

Diamanten
jubilarissen
Emile & Maria
De Reuse – De Wagter

Robert & Beatrijs
Raes – De Vidts
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U WAS WEER GEWELDIG

Briljanten jubilarissen
Leopold & Adriana Verhulst - De Meyst

Romain & Francine Vanderhasselt – Neukermans

Xaveer & Rachel De Schrijver – Van Langenhove
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Seniorenweek in Affligem
Van 14 tot 25 november zette de seniorenraad in samenwerking met het Lokaal Bestuur de Affligemse
senioren in de kijker.
Tijdens de Kaffeeklesj werden de senioren
getrakteerd op een optreden van de playbackgroep
“The Golden Family”. Sportievelingen konden zich
uitleven tijdens de Sporteldag.
Filmliefhebbers kwamen aan hun trekken bij de
filmvertoning “Achter de Wolken” met topacteurs
Chris Lomme en Jo De Meyere.
De bewoners van het WZC Van Lierde werden
verrast met een optreden van zanger Jacques uit
Ternat.
De seniorenweek werd traditioneel afgesloten met
het Bal Populair met optreden van Dirk Van De Velde,
beter gekend onder de naam “De Foef” waar de
senioren hun beste beentjes voorzetten op tal van
verzoeknummers.

'Achter de Wolken’ © MovieMeter.nl

e

WZC Van Lierd

Kaffeeklesj
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Sporteldag

Bal Populair

Rondleiding achter de schermen
van het Lokaal Bestuur
Op vraag van de werkgroep Lokaal Sociaal Beleid Senioren, zetten de diensten van het Lokaal Bestuur op 18
oktober hun deuren open om de senioren te ontvangen.
Doel van de rondleiding: informeren over het aanbod
van de verschillende diensten en uitleg geven bij de
verschillende manieren waarop de diensten te bereiken
zijn. Zo leerden de senioren hoe het afsprakensysteem
werkt, welke zaken je online kan regelen en hoe, op
welke premies je beroep kan doen en hoe je ze kan

aanvragen en hoe de AffligemAPP en BE-alert werken.
De persoonlijke contacten met de verschillende
diensten werden door de 80 aanwezige senioren als
zeer positief ervaren. Het aantal Facebook-likes voor
onze gemeentelijke pagina ging meteen de hoogte in
dankzij de duimpjes van de senioren.
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Sporteldag seniorenweek 2022
Op 17 november werd voor het eerst na de corona-periode opnieuw de jaarlijkse Affligemse sporteldag
georganiseerd. Ondanks het slechte weer kwamen er toch een 40-tal Affligemse senioren sportelen. Tijdens
deze actieve namiddag konden ze kiezen tussen verschillende activiteiten zoals yoga, onderhoudsgym en
Line Dance, die trouwens fantastisch geleid werd door de mensen van Okra Herne. Verder konden ze ook
badmintonnen, tafeltennissen en curve bowlen.
De jaarlijks weerkerende wandeling, begeleid door de
mensen van Okra Sportief uit onze gemeente, was
uiteraard ook opnieuw een succes. Zij legden maar
liefst 5 kilometer af en sloten nadien nog aan bij de
andere sporttakken.

Achteraf werden de aanwezige senioren getrakteerd op
een stevig stuk taart en een tas warme koffie.
Zij konden achteraf ook nog een drankje nuttigen bij
Rani, in de cafetaria van de sporthal.

UIT IN AFFLIGEM
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6 januari 2023

Yfred’s Winter event
17u30: Drie Koningenwandeling
• Langs de 3 wijken van Essene.
• Kinderen verkleed in “Koning(inn)en”.
• Vertrek aan Patronaat van Essene.
SCAN QR

• Inschrijven via de qr-code
19u00: Kerstkaart Versnippering

• Breng je kerstkaarten mee. We versnipperen ze en maken samen een mooi kunstwerk.
• Bar Open – 23.45 uur Last Call
• Yfreds Deluxe Winterburger € 9
VVK tickets hamburgers bij Dagbladhandel Gina. De voorverkoop sluit af 24/12, op is op!

7 januari 2023

11 januari 2023

14 - 15 januari 2023

Driekoningen Concert
Concertband Teralfene

Gratis advies van
Energiehuis en
Klimaatpunt

Boscross

Cultuurzaal
Start om 19.30 uur

Locatie: Gemeentehuis van Ternat
(Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat)

Prijs: 10 euro (-12 jaar: gratis)

Van 14.00 uur tot 16.00 uur

Tickets en reservatie: 0494 71 37 89 concertband.teralfene@gmail.com

Meer info zie rubriek Informatie op
pagina 8

Op zaterdag 7 januari presenteert
de Concertband Teralfene u haar
‘Driekoningen Concert’. Het jeugdorkest,
de AlfieBand, zal ook een plaatsje op
het podium krijgen. De concertband
vergast jou graag op een
gevarieerd programma.
Het uitgelezen moment
om de drukte van kerst en
de overgang van oud naar
nieuw achter je te laten en
SCAN QR
te genieten van de muziek.
Extra info: www.concertbandteralfene.be

Locatie: Bosstraat, Hekelgem
Van 11.00 uur tot 15.30 uur
Meer info www.boscross.be

SCAN QR

17 januari 2023

Gemeenteraad
Aanvang om 20.00 uur. / De agenda is te raadplegen op www.affligem.be.
Iedereen welkom.

SCAN QR

11 januari 2023

Feest van de Burgemeester
8 januari 2023

Nieuwjaarsconcert
Met Cultuursmakers Affligem naar
Nieuwjaarsconcert in Bozar Brussel.

Locatie: Cultuurzaal Sanderus
Vanaf: 19.30 uur
Optredens: De Foef, Bram en Lennert, DJ Sam Van Brabant
Inkom gratis

Inschrijven is niet meer mogelijk. Alle
plaatsen zijn volzet.
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27 januari 2023

Gratis advies van
Energiehuis en
Klimaatpunt

Vrij podium Week van de poëzie

Locatie: Gemeentehuis van Affligem
(Bellestraat 99, 1790 Affligem)

22 januari 2023

Aanvang: Van 14.00 uur tot 16.00 uur

53ste Sint Antonius
viering - Essene
Programma: 8.00 uur: Dauwtrip met
OKRA Essene.
Inschrijving via lauret@telenet.be.
Deelname € 5 op rekeningnummer BE34
1043 8085 5490 OKRA.
Inclusief koffiekoeken en koffie nadien.
9.00 uur: Verwelkoming in de kerk met
orgelmuziek.
10.00 uur: Plechtige Gregoriaanse
Hoogmis
Opgeluisterd door het versterkt koor
Essene.
11.00 uur: Verkoop van de offergaven
volgens aloude traditie op het kerkplein.
In en rond de parochiezaal verder feesten
met Jean, zanger Jacques en DJ.

Meer info zie rubriek Informatie op
pagina 8

Locatie: IJssalon ‘Den Ijsbeer’ Kerkstraat 62 te Hekelgem
Aanvang: 20.30 uur
Meer info: Pierre Van Holsbeeck
0498 59 52 94

4 februari 2023

Affligem Kermist
Hopelijk hebben jullie ondertussen zin in een feestje! Het aftellen is begonnen…
Voel jij je soms een held of wil je (lokale) helden ontmoeten? Hartelijk welkom op Affligem
Kermist 2023. Wij zorgen ervoor dat je veilig heen en terug geraakt door opnieuw extra
bussen in te zetten van De Lijn. De busregeling vind je binnenkort op de website. Eens
binnen, vind je je favoriete handelaar met een lekker hapje of drankje, de kinderen op een
fijne attractie en al je buren en vrienden mee rond de toog. Wij voorzien genoeg animatie
voor alle leeftijdsgroepen. Wat dacht je van een ijspiste-die-net-geen-ijspiste is, klim-en
klauterplezier voor de kleinsten, loungezetels om Affligemse foto’s te bekijken en een
sportieve uitdaging voor de helden onder ons? De adviesraden zullen traditiegetrouw
opnieuw aanwezig zijn in hun kerstmarkt-setting en verwelkomen jullie graag. We
overgieten alles met sfeervolle verlichting en muziek.

24 januari 2023

Volg het evenement op facebook en/of hou de website www.affligem.be in de gaten om je
voor te bereiden op de Affligemse niet-zo-standaard-nieuwjaarsreceptie-voor-inwoners.

Energiefitsessie raam- en
muurisolatie Fluvius

Podiumprogramma:

Locatie: ’t Gildenhuis, Kerkstraat Affligem
Aanvang om 19.30 uur
Inschrijven verplicht:
https://benoveren.fluvius.be
/infomomenten/infosessieraam-en-muurisolatieaffligem

• 16.00 uur Kidsdisco
• 17.00 uur De Scheve Noot (in de zaal)

ANDROID

APPLE

SCAN QR

SCAN QR

• 18.00 uur DNSBR
• Intermezzo

Gratis

• 20.00 uur The Juliets
• 22.00 uur de Faute Bendt
SCAN QR

Wil je je ramen vervangen en/of je muren
isoleren en heb je nog een aantal vragen?
Waar moet je op letten als je nieuwe ramen
kiest? Kies je voor hoogrendementsglas of
drievoudige beglazing? Plaats je de isolatie
aan de buiten- of binnenkant of in de muur?
Welke afwerking kan je kiezen? Heb je een
vergunning nodig?
Krijg een antwoord op al deze vragen en meer
tijdens de gratis energiefitsessie raam- en
muurisolatie.
Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is
beperkt!
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1 februari 2023

Extraatje: op Affligem Kermist word je beloond als je de Affligem-app installeerde.
Doe het nu nog snel.

WWW.AFFLIGEM.BE - 053 64 00 00

14 februari 2023

18 februari 2023

Gemeenteraad

Nieuwjaarsreceptie Cultuursmakers

Aanvang: om 20.00 uur.

Locatie: Zaal ’t Gildenhuis - Kerkstraat Affligem

De agenda is te
raadplegen op
www.affligem.be.

Aanvang: om 15.00 uur

Iedereen welkom.

SCAN QR

UIT IN AFFLIGEM

Receptie met terugblik naar wat was in 2022 in woord en beeld en vooruitkijken naar wat komt
in 2023. Gezellig samenzijn met een hapje en een drankje, kort reisverslag over Saint Omer en
omstreken en over ons Champagne weekend in en rond Reims. Alsook een voorstelling van onze
activiteiten in 2023.
Heb je interesse in de werking van Cultuursmakers Affligem of kijk je uit naar een gezellige babbel,
dan is dit een uitstekende kans. Iedereen welkom!

1 maart 2023

Gratis advies van Energiehuis en Klimaatpunt
16 februari 2023

Voordracht Artificiële
intelligentie:
Een ethische blik
door Lode Lauwaert,
professor KULeuven

Locatie: Gemeentehuis van Roosdaal (Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal)
Aanvang: Van 14.00 uur tot 16.00 uur
Meer info zie rubriek Informatie op pagina 8

Locatie: Parochiezaal Teralfene
Aanvang: 20.00 uur
In samenwerking met het Lokaal Bestuur
Affligem organiseert het Davidsfonds
een voordracht rond Artificiële
intelligentie (AI). AI zal ethisch zijn,
of niet zijn. Dat is vandaag, zeker in
Europa, het uitgangspunt. Maar wat zijn
de morele problemen met AI? Gaat het
enkel over privacy en bias? Of staat AI
ook niet los van het klimaatprobleem?
Daarnaast menen sommigen dat slimme
technologie een geheel nieuw moreel
probleem veroorzaakt: bij fouten zou
je niemand verantwoordelijk kunnen
houden. Wat is daarvoor het argument,
en is dat wel overtuigend?
Prof. Dr. Lode Lauwaert is docent
techniekfilosofie. Hij publiceerde
vorig jaar het boek “Wij, robots. Een
filosofische blik op technologie en
artificiële intelligentie”, dat genomineerd
is voor verschillende prijzen en in een
documentaire wordt gegoten. Zijn huidig
onderzoek gaat over sociale media en
polarisering.
Meer info over deze voordracht:
alfons.rossignol@telenet.be

3 maart 2023

Davidsfondsquiz
Locatie: Cultuurzaal, Affligem
Aanvang: om 20.00 uur
Bijdrage: 20 Euro per ploeg
(Maximum 5 personen per ploeg)
Het Davidsfonds Teralfene organiseert in samenwerking met het Lokaal Bestuur Affligem de
tweejaarlijkse Davidsfondsquiz voor verenigingen, familie- en vriendenploegen. Het wordt naar
aloude traditie een spannende en gezellige quiz. Sla je kans met je eigen ploeg. De vragen handelen
over uiteenlopende onderwerpen: geschiedenis, cultuur, sport, wetenschap, muziek, actualiteit en nog
veel meer.
Inschrijven kan bij Alfons Rossignol, 053 66 28 21 of alfons.rossignol@telenet.be
Betaling op rekeningnummer BE19 421 9198051 12 met vermelding van de ploegnaam.
Wees er snel bij want het aantal ploegen is beperkt !
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Dansnamiddag
Voor actieve senioren die van muziek houden uit de jaren 60, 70, 80 ……
Locatie: In ’t Gildenhuis / Aanvang: Van 14.00 uur tot 18.30 uur.
Op donderdag 16 februari trekken we onze dansschoenen aan en gaan we de dansvloer op met muziek van Roy Orbison, The Platters, Paul
Anka maar ook van Fats Domino, The Shadows, Chuck Berry, Trini Lopez. We slaan de beentjes uit op de Engelse en Weense wals, de twist,
de jive en de hucklebuck. Onze DJ’s van weleer en nu zorgen voor de aangepaste plaatjes.
Gelieve om organisatorische redenen zoveel mogelijk vooraf in te schrijven via senioren@affligem.be of 053 64 00 70. Deelname aan de
dansnamiddag is gratis.

Infomoment cursusaanbod voor
Affligemse senioren
Heb je interesse om dit schooljaar (februari 2023 – juni 2023) of volgend schooljaar (september 2023 – juni 2024) één of
meerdere cursussen uit onderstaand cursusaanbod te volgen?
Kom dan op dinsdag 24 januari naar het infomoment.
Opgelet! Een afspraak maken is verplicht en kan tot en met vrijdag 20 januari via senioren@affligem.be of 053 64 00 70. Tijdens je
afspraak krijg je op individuele basis informatie over de cursussen.
De cursussen worden gegeven door Ligo (Centrum voor Basiseducatie Halle – Vilvoorde) en zijn specifiek gericht op kortgeschoolde
senioren die basisvaardigheden willen oefenen.

Voor wie?
Ben je 55 jaar of ouder en heb je geen diploma hoger onderwijs of geen universitair diploma? Dan
is een cursus van Ligo misschien iets voor jou.
Elke cursus bestaat uit een bepaald aantal lessen en per week zal er 1 les plaatsvinden. 1 les
duurt telkens 3 uur.
Kan je niet komen naar het infomoment en heb je toch interesse of vragen over de cursussen?
senioren@affligem.be of 053 64 00 70.
Meer info: www.affligem.be

SCAN QR
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SLIM MOBIEL BELLEN – STARTERSCURSUS SMARTPHONE
> 16 LESSEN
Heb je een smartphone of plan je een aankoop? Heb je nog veel vragen en kan de gebruiksaanwijzing je niet helpen?

OP PAD MET JE SMARTPHONE – VERVOLGCURSUS SMARTPHONE
> 16 LESSEN
Kan je al bellen en sms’en met je smartphone? Wil je je smartphone ook meer buitenshuis (in de winkel, op straat, op vakantie,…) leren
gebruiken? In deze cursus gaan we samen op pad met de smartphone.
Voor deze cursus is een basiskennis nodig.

DIGITAAL LOKET – VERVOLGCURSUS SMARTPHONE, COMPUTER, LAPTOP OF TABLET
> 20 LESSEN
Wil je graag papieren en betalingen online in orde brengen? In deze cursus verken je het digitaal loket van je gemeente, ziekenfonds,… Je
leert Itsme en een elektronische kaartlezer gebruiken om je persoonlijke administratie te beheren. Ook veilig betalen met Payconic, gebruik
van de bankapp en het beheer van online formulieren en facturen staan op het programma.
Voor deze cursus is een basiskennis nodig.

STARTEN MET TABLET OF COMPUTER OF LAPTOP – STARTERSCURSUS
> 26 LESSEN
Heb je nog maar zelden of nooit met een computer (laptop) of tablet gewerkt? Met deze cursus zet je de eerste stappen.

DOE MEER MET JE FOTO'S – VERVOLGCURSUS COMPUTER, LAPTOP OF TABLET
> 10 LESSEN
Foto’s kunnen kostbare herinneringen zijn. Wil je er blijvende souvenirs van maken? In deze cursus leer je de basis van foto’s op je computer
(laptop) of tablet.
Voor deze cursus is een basiskennis nodig.

ORDE OP JE COMPUTER OF LAPTOP – VERVOLGCURSUS COMPUTER OF LAPTOP
> 16 LESSEN
Op je computer kan je allerlei bestanden opslaan: foto's, teksten, muziek, filmpjes. Maar waar bewaar je deze gegevens en hoe vind je ze
nadien terug? In deze cursus leer je bestanden beheren.
Voor deze cursus is een basiskennis nodig.

AAN DE SLAG MET SOCIALE MEDIA – VERVOLGCURSUS TABLET, COMPUTER OF LAPTOP
> 16 LESSEN
Sociale media zoals Instagram en YouTube spelen een belangrijke rol in je dagelijkse leven. Maar misschien stel jij je nog vragen. Wie ziet
er wat van mij? Hoe kan ik er veiliger mee omgaan? Welke sociale media zijn er nog interessant voor mij?
Voor deze cursus is een basiskennis nodig.

KOPEN EN VERKOPEN OP HET INTERNET – VERVOLGCURSUS TABLET, COMPUTER OF LAPTOP
> 10 LESSEN
Liggen er in de kleerkast kleren die te groot of te klein zijn geworden? In deze cursus ontdekken we samen hoe je kopen en verkopen op het
internet veilig kan aanpakken.
Voor deze cursus is een basiskennis nodig.

OPFRISSEN RIJBEWIJS
> 5 LESSEN
Heb je een rijbewijs B? Maak kennis met de nieuwe verkeersregels en fris de oude nog eens op!
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Wijk DOKKEN te Essene
Ontstaan
De eerste bewoners die zich vestigden op de Dokken,
gelegen tussen Asbeek, Pullewouwe en Pelinkbos
vonden er water uit de Kerlemeersbeek, grond om te
bewerken en hout uit het Pelinkbos.
Volgens Lindemans zou het woord Dokken afgeleid zijn
van ‘Docke’ wat moerasplanten betekent. De uitleg dat
Dokken afkomstig zou zijn van ‘de hokken’ gaan we niet
weerhouden.
• Oude benamingen vinden we in 1541 ‘opten Montil
tusschen tdockenstraetken’, 1609 ‘opten Montil aen de
dockestraete’, 1637 ‘ het dockenstraetken loopeende
naer de warande’.
• Voor de Pelink in 1404 ‘supra Montil iuxta palinck’, 1595
‘een meersschelken aende Perelinckbeke’, 1617 ‘tegen
de Paelinckbeke’.
De bewoners waren vooral landbouwers en woonden
in eenvoudige boerderijtjes. De kasseien op de weg
kwamen er pas in de 19 de eeuw. Hun dialect leunde aan
bij het dialect uit Asse zoals ‘deif‘ en ‘heis’.
Men sprak iedereen aan met zijn bijnaam. Klennen met
zijn ezel, Rein van Klennen, Lemmens voor de familie
Buys, Pietje Wettel voor Sergooris, Bezzeken voor De
Baerdemaeker, hij reed rond met haring, rolmops en
stokvis. Chalen fles voor Vermoesen, hij verhandelde als
eerste bier in flessen. Bij Wardisses woonden 2 zussen
en 3 broers, die hun land bewerkten met een os. Toen de
jongste zoon naar Kester verhuisde maakte postbode De
Bondt er een gedichtje van ‘Met de complimenten van
De Bondt, jullie broer is kloek en gezond, hij is gevlogen
lijk een ekster recht naar Kester’. Trommeleers voor de
familie Jacobs en Christiaens en Jeppen de Visman voor
D’Haeseleer.

De hopboeren van Dokken en Pullewouwe bouwden
voor WOI een Sint Rochuskapelletje om hun hop te
beschermen tegen de hopplagen. Het kapelletje bevindt
zich nu op het domein van de familie Van Der Straeten.

Pottenhuizen
Zoals overal in Essene dronken ze graag een pint.
Het is wel opmerkelijk dat er zich veel herbergen en
pottenhuizen op de Dokken bevonden.
• Bij de ‘Fluit’, de familie Vyverman op de hoek
Assestraat en Dokken. Hij speelde fluit in de fanfare,
vandaar de bijnaam.
• Bij ‘Jeppen de visman’, Joseph D’Haeseleer, naast de
Montilweg. Met paard en kar verhandelde hij vis, kaas
en ander gerief om te verkopen, vandaar de bijnaam de
visman.
• Bij Weskaniet op de hoek van Dokken en Pullewouwe.
• Bij Joannes Canitus De Kock, vandaar Weskaniet. De
herberg was ook duivenlokaal en men kon er bollen en
meetschieten.
• Bij Soeiken en Wanne Bank kon men kaarten en bollen.
Frans Verbeken en Wanne overleden in de jaren ’50.
• Theofiel De Cuyper of Klennen woonde in het eerste
huis aan het Pelinkbos, in de herberg Het Witte Paard,
alhoewel ze enkel een ezel hadden. Samen met zijn
vrouw hebben ze enkele pleegkinderen grootgebracht
zoals Rein van Klennen. Hij was een zwanzer en niet vies
van een grap. Tegen het vrouwvolk zei hij ‘nichteken’ en
tegen de mannen ‘ kozijn’. Bij een goeie geuze of kriek
begon hij te zingen.
• Andere herbergiers waren Joannes Rogge, Joannes
Baptist De Koninck, Jozef D’Haeseleer en Priem.

Kermis

Met de complimenten van De Bondt,
jullie broer is kloek en gezond,
hij is gevlogen lijk een ekster
recht naar Kester
Hop
Er werd vooral hop gekweekt zoals bij Peysmans, bij
Karel Vermoesen, die gemeenteraadslid was, bij René
Buys, eveneens gemeenteraadslid na WOII. Zijn zoon
Marcel was een bekende hopteler. Momenteel hebben
twee buren uit de Dokken een klein hopveldje aangelegd
en treft men in de bosjes nog wilde hop.
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Dokkenkermis werd gul gevierd. Zo lezen we in de Gazet
van Assche:
’Wijk Dokken en Pullewouwe, kermis op 18 juni 1899.
Orde der feesten en vermakelijkheden. Zondag om 3
ure opening der kermis door muziekmaatschappij De
Ware Belgen. Daarna volkspelen op de bijzonderste
plaatsen der straat zoals zaklopen, waterbak steken,
mastklimming, eierenkoers en sirooplikken. Aan alle
herbergen bolspel. s ’avonds groot bal. De puike dansen
zullen gespeeld worden door de 6 beste muzikanten van
de stad Brussel. Om 9 uur prachtig vuurwerk.’
‘Kermis te Esschene Pullewouwe. Groot bal op zondag 1
en maandag 2 juni 1924 in de grote tent. Prachtig orgel
en lekkere dranken.’

De Orval Vrienden
Op de Dokken woonden de bekendste lopers van Essene

VARIA
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zoals Robert De Troyer in de jaren ’50 en Herman Van
Schuerbeeck in de jaren ‘70. Nu houdt een groepje
Dokkense wielerfans, die zich de Orval Vrienden noemen
de sportieve eer hoog.

Kapelletje
Aan de grensboom van het Pelinkbos en de Montilweg
hing tot de jaren ’70 een Heilig Hart boomkapelletje. De
oorsprong van dit kapelletje is niet gekend.
Maar door een gezamenlijk initiatief van de
Dokkenbewoners, de Affligemse recreatiesporters, de
gemeentegidsen, gemeentebestuur en bezieler Leo
De Rijck werd in september 2017 een nieuw Heilig
Hartkapelletje ingehuldigd. Het kapelletje werd gebouwd
door Rudy Pauwels. Michel Verdoodt en Lea Michiels
werden peter en meter.

Sociaal
De plaatselijke buurtvereniging Dokkenstraat en Pelink
zet Essene al jaren in de kijker op een sociale en plezante
manier, verschillende mensen hiervan organiseerden

deze zomer ook
de Yfredsbar, iets waar ze
terecht fier mogen op zijn!
Maak kennis met de toffe bewoners en ontdek het
landelijke en ‘scone’ Dokken tijdens één van jullie
wandelingen in Essene! En proef dan ook eens van het
smakelijke Dok’s bier, gebrouwen door een plaatselijke
brouwer.
© Herman Steppe voor de Gemeentelijke Heemkundige
Kring Belledaal

De gemeentelijke Heemkundige Kring Belledaal is voor
bezoekers enkel toegankelijk op afspraak. Een afspraak
maken kan via info@belledaal.be, 053 64 00 00 of via
het contactformulier op de website.
Heb jij nog oude affiches, foto’s,
documentatie over Affligem? Geef
gerust een seintje.
Alle info op www.belledaal.be
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Wedstrijd
AAR #
Week van het bos
Heb jij een Affligems momentje?
Deel het en misschien val je wel in de prijzen.
Hoe kan je meedoen?
› Laad jouw recente of oude foto op sociale media
(Facebook, Instagram) op met vermelding
#affligemgespot.
› Of breng jouw foto binnen aan het onthaal van
het gemeentehuis.
› Of stuur een mailtje naar gespot@affligem.be
met onderwerp 'Affligems momentje'.
Een onschuldige hand zal uit de inzendingen
2 winnaars trekken.
De winnaars ontvangen Afflibonnen ter waarde
van 25 euro geldig bij de meeste Affligemse
handelaars.

Ines Berlo

Affligem Meteo
#bliksem

AAR #

AAR #

W INN

W INN

De winnende inzendingen voor deze editie zijn
Basisschool De Regenboog Teralfene met de foto ‘Week
van het Bos’ en Ines Berlo met de foto ‘Meteo’. Zij mogen
een bericht verwachten via mail of hun sociale media.

38 /

W INN

BS De Regenboog
Teralfene
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BS De Regenboog - Teralfene

De SVS

bowie_thetravellingcat

Freddy De Mesmaeker

Gouden uurtje

What we see ...

Bart Braeckmans

Halloweenwandeling Essene

BS De Regenboog - Teralfene

Week van het bos

Freddy De Mesmaeker

Pimpelmees en Koolmees samen in de tuin

Basisschool 't Lessenaartje

Dag van de jeugdbeweging

Basisschool 't Lessenaartje

GSM inzamelactie

OPGELET!
Elke deelnemer die een foto deelt of instuurt, geeft in kader van deze wedstrijd uitdrukkelijk de specifieke
toelating aan Lokaal Bestuur Affligem om uw foto’s te gebruiken in al haar publicaties zowel online als offline.
De toelating wordt gegeven voor onbepaalde duur in België. Bij gebruik van de betrokken foto’s overeenkomstig
voormeld gebruiksrecht door Lokaal Bestuur Affligem zal uw naam als auteur steeds worden vermeld op de foto’s.
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WACHTDIENSTEN
Het gemeentehuis en
het Sociaal huis
zijn enkel open op afspraak.
Plan jouw bezoek via
www.affligem.be

LOKAAL BESTUUR AFFLIGEM
Bellestraat 99 - 1790 Affligem
053 64 00 00
053 68 04 80
info@affligem.be
www.affligem.be

Apothekers:
0903 99 000 (1,50 euro per minuut)
www.apotheek.be
Huisartsen:
Huisartsenwachtpost regio Aalst
1733 (overdag op zaterdag, zondag, feest- en
brugdagen - ’s avonds en ’s nachts, alle dagen van
18.00 uur tot 8.00 uur)
Tandartsen:
0903 39 969 (1,50 euro per minuut)
www.tandarts.be

Openingsuren:
▸ Het gemeentehuis is enkel op AFSPRAAK open.

Dierenartsen:
Dierenartsenwachtpost
kleine huisdieren regio Aalst
0471 79 45 63
(zaterdag van 12 uur tot zondag 24 uur
en feestdagen)

Elke werkdag: 9.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 16.00 uur
Dinsdagavond:18.00 tot 20.00 uur
Vrijdag- en dinsdagnamiddag: gesloten

ILVA

BIBLIOTHEEK
Bellestraat 99 - 1790 Affligem
053 64 00 60
bib@affligem.be
affligem.bibliotheek.be
Openingsuren:
Maandag: gesloten
Dinsdag: 15.00 tot 20.00 uur
Woensdag: 13.00 tot 18.00 uur
Donderdag: 15.00 tot 20.00 uur
Vrijdag:
10.00 tot 13.00 uur
Zaterdag: 10.00 tot 13.00 uur
Zondag:
10.00 tot 13.00 uur

SOCIAAL HUIS
Bellestraat 99 - 1790 Affligem
053 64 00 70
053 68 53 30
sociaalhuis@affligem.be
www.affligem.be
Openingsuren:
▸ Het sociaal huis is enkel op AFSPRAAK open.
Een afspraak maken kan online via
www.affligem.be of telefonisch 053 64 00 70
Elke werkdag: 9.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 16.00 uur
Dinsdagavond:18.00 tot 20.00 uur
Vrijdag- en dinsdagnamiddag: gesloten

WWW.AFFLIGEM.BE

Zuid III – Industrielaan 18
9320 Aalst/Erembodegem
053 83 88 48
053 83 44 22
info@ilva.be
www.ilva.be
Openingsuren recyclagepark Affligem:
Maandag: 13.00 tot 19.00 uur
Dinsdag: 13.00 tot 19.00 uur
Donderdag: 08.30 tot 14.30 uur
Zaterdag: 09.00 tot 16.00 uur

Gesloten: zie www.ilva.be

WIJK-WERKEN AFFLIGEM
Bellestraat 99 - 1790 Affligem
Opgelet, vanaf nu kan je opnieuw terecht bij Candy
Stockmans. Je kan haar bereiken op:
053 64 00 56 of 0491 35 31 71
candy.stockmans@vdab.be
www.haviland.be/wijk-werken
Openingsuren:
▸ Enkel op afspraak.
Een afspraak maken kan telefonisch
of via mail.

LOKALE POLITIE
Bellestraat 99 - 1790 Affligem
053 64 00 65
053 68 04 81
pz.tarl.wijk.affligem@police.belgium.eu
www.tarl.be
Openingsuren:
Maandag: 8.00 tot 12.00 uur
Dinsdag: 18.00 tot 20.00 uur
Woensdag: 13.00 tot 17.00 uur
Donderdag: gesloten
Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur
Zaterdag en zondag: gesloten

ZONALE POLITIE
Affligemsestraat 101 - 1770 Liedekerke
053 65 00 65
053 65 00 64
pz.tarl@police.belgium.eu
www.tarl.be
Openingsuren:
Maandag: 8.00 tot 17.00 uur
Dinsdag: 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 8.00 tot 17.00 uur
Donderdag: 8.00 tot 17.00 uur
Vrijdag:
8.00 tot 17.00 uur
Zaterdag: 8.00 tot 16.00 uur
Zondag:
gesloten

WOONZORGCENTRUM VAN LIERDE
Bellestraat 3 - 1790 Affligem
053 66 71 37
053 66 96 27
www.vanlierde-wzc.be

HEEMKUNDIGE KRING
Archief- en documentatiecentrum
De Kelder (onder de bib)
Bellestraat 99 - 1790 Affligem
053 64 00 00
info@belledaal.be
www.belledaal.be
Openingsuren:
▸ De heemkundige kring is enkel op AFSPRAAK open.

