Hopdag Affligem
zaterdag 10 september 2022

13u30 tot 19u

Begeleid bezoek aan het hopveld van Affligem
Met de gids volgen we de hopkar naar het gemeentelijk hopveld
met demonstratie van de hoppluk.
Gratis hopbellen en hopranken te verkrijgen.
• Vertrek in groep met begeleiding door een gids om 15u
• Duur: +/- 1 uur
• Start aan de toeristische stand in de Abdijstraat

Vrij bezoek aan de ONTHAALPOORT
met HOPEXPO, ABDIJVIDEO en ABDIJMUSEUM
De regio Affligem, Asse en Aalst was ooit de grootste hopregio van ons land.
Vandaag zijn er nog slechts een handvol hopboeren actief.
Toch is er nog toekomst. Er is immers een steeds grotere vraag naar lokale hop.
Het project Hop AAA+ stimuleert en ondersteunt (jonge) hopboeren om hop te telen
opdat de hopcultuur niet verloren zou gaan voor toekomstige generaties.
Tegelijkertijd stellen we het hoperfgoed van onze streek tentoon in de onthaalpoort
(het vroegere CC Abdij Affligem) .
De hopexpo: tussen Hel & Ho(o)p vertelt het verhaal van hopgeschiedenis - hopteelt hopasten - hophandel - hopduvel.
De abdijvideo “Abdij Affligem zoals u ze nog nooit zag” wordt permanent vertoond.
Er is de ganse namiddag een gids aanwezig.
De permanente HOPEXPO en het ABDIJMUSEUM zijn elke zondagnamiddag geopend
met de medewerking van Gidsen Affligem, het lokaal bestuur en Stakenhuis. Komt dat zien!
We gebruiken de ganse site van het cultureel centrum van de abdij om u een aangename
namiddag aan te bieden.
• Toerisme Affligem heeft haar onthaal in de Abdijstraat.
• Onze hopplukkers zitten op de binnenkoer van ‘t hof.
• Hier vindt u ook de diverse standen van de ambachten.
• Op de weide voor de ruïnemuur staan onze lokale bierbrouwers
en ook de standen met streekproducten.
• Voor de jeugd is er op de weide daarnaast kinderanimatie en staan er diverse speeltuigen.

Welkom op de hopdag 2022.

Hoppig volksfeest
aan de abdij Affligem
Op 10 september 2022 wordt in onze mooie gemeente de hop geplukt.
We trachten deze traditie elk jaar in de kijker te zetten, opdat de hopcultuur
niet verloren zou gaan voor de huidige generatie.
Gidsen Affligem en het lokaal bestuur nodigen iedere levensgenieter uit op
de 11e editie van de Hopdag in de schaduw van Abdij Affligem.
Wij voorzien een begeleide hopdagwandeling.
Wandeling naar het hopveld met onderweg het hopverhaal om 15u.
U bent ook welkom op de HOPEXPO in de ONTHAALPOORT.
Kom mee genieten van dit volkse gebeuren,
met al het beste wat onze streek te bieden heeft!

Hopdagwandeling
Via de Affligemdreef stappen we naar Nievel.
Bovenaan de Nievelveldweg stond ooit het ‘lusthof’ van abdij Affligem.
Aan de Domentstraat kunnen we het nieuwe hopveld bekijken;
vanaf het hopveld is er keuzemogelijkheid om via de ‘dam’ en de drooggelegde
Via deze kleine lus door deze prachtige natuur bereiken we de Bleregemstraat
die ons terug naar de abdij voert.
De wandeling wordt dan 6,7 km lang.

De eerste 150 bezoekers aan de
stand van toerisme Affligem ontvangen
EEN GRATIS DIY-HOPKUSSEN.

• Vertrek in groep met begeleiding door een gids om 13u30 en 14u.
• Afstand: +/- 6,7 km.
• Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.
• Start aan de toeristische stand in de Abdijstraat.

Bekijk de HOPDAG-TRAILER
www.toerismeaffligem.be
volg ons op

VU: Greet Van Holsbeeck - Toerisme Affligem

vijver een ommetje te maken via het natuurgebied van de Koudenbergbeekvallei.

