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De Belleman kondigt de jaarlijkse picknick
van Cultuursmakers aan.
In dit nummer:
Deze herfst verwarmen of verluchten?
Waterbeheer
Oktober: maand van Lambiek

Zie pag. 8
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Geniet van onze kortingen:
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€ 50,00
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Bij aankoop van
een optische bril
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op sterkte
(multifocaal)
Daalstraat 10 - 1790 AFFLIGEM - TERALFENE
Tel: 053/67 05 77 - www.optiekvernaillen.be
Openingsuren: op afspraak
Di. tot vrij. van 9 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur.
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korting
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Precies een jaar geleden heerste er een hernieuwd optimisme in de herfst, het ergste
van de pandemie leek achter de rug en iedereen keek uit naar “normale”
eindejaarsfeesten. Eindelijk een terugkeer naar het rustige Pajottenland. Geen kat
hield het voor mogelijk dat er enkele maanden later een oorlog kon uitbreken op het
Europese continent. Sindsdien zijn de problemen alleen maar uiteenlopender en
complexer geworden. Toenemende energiefacturen zijn als het ware een nieuwe
pandemie, met studenten die vrezen hun kot niet meer gefinancierd te krijgen en
werknemers die opnieuw liever naar kantoor gaan werken om thuis de verwarming
te kunnen uitzetten, tot rusthuisbewoners die niet meer toekomen met hun
pensioen om de kosten te betalen. Het heengaan van koningin Elisabeth markeert
een belangrijk scharniermoment in de geschiedenis. Dat is ook lokaal goed
voelbaar. De generatie die momenteel met pensioen gaat heeft een ongelooflijk
voorspoedig parcours achter de rug. Gedurende hun carrière was er geen
noemenswaardig militair conflict en de economie boomde als nooit tevoren in de
naoorlogse periode. In de jaren 1960 leek er geen grens te staan op groei en
voorspoed, de populairste slogan was "The sky is the limit". Op enkele
uitzonderingen na stond niemand stil bij de effecten van al die voorspoed op de
leefomgeving. Zelfs de zogenaamde oliecrisis in de jaren 1970 kon het optimisme
niet temperen. Want in de jaren 1980 volgde een nieuwe revolutie, schoorvoetend
deed de digitale wereld zijn intrede. Vanaf dan ging het snel, er was de intrede van
de "persoonlijke computer" (PC) en de mobiele telefoon en dan de verslavende
smartphone. Ondertussen veranderden onze dorpen van landelijke omgeving naar
eindeloze verkavelingen. En nu zijn onze gemeenten verzadigd met bebouwing, in
zoverre zelfs dat een vrijstaande woning bouwen wordt beschouwd als een uiting
van individualisme. In al die voorspoed werd een belangrijk feit over het hoofd
gezien; als samenleving werden wij bijzonder kwetsbaar. De energiecrisis maakt dat
zeer duidelijk. Elimineer de toevoer van gas en elektriciteit en de samenleving stort
in. Om daar iets aan te doen hebben de politici nu een verpletterende verantwoordelijkheid.
Laat ons intussen toch maar genieten van een lekker biertje in de maand van de
Lambiek.

Prijs per los nummer: € 3,50
Jaarabonnement 6 nummers: € 20,00
ADVERTEREN IN
AFFLIGEM NIEUWS
Zo eenvoudig !
Op zoek naar een magazine met een optimaal
lokaal bereik? Wenst u te adverteren in een
aantrekkelijk medium tegen gunstige tarieven?
Dan is Affligem Nieuws voor u de oplossing.
Adverteren kan vanaf € 80,00.
Voor meer info:

Bel/schrijf/e-mail naar:
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053 67 37 70
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Deze herfst liever verwarmen
dan verluchten?
al, en was duidelijk dat corona niet snel
verleden tijd zou zijn.
Gelukkig heeft de bevolking wel
geleerd om naar CO2-meters te kijken.
Het belang daarvan wordt nu duidelijk.
Beslissen dat de ramen van de klas
dicht blijven, of stoppen met de
concertzaal te ventileren hangt af van
verschillende parameters.

Nu de prachtige herfsttinten stilaan de
natuur kleuren, is ook het nadeel van
het najaar terug: het wordt kouder. Dit
jaar stellen de lagere temperaturen van
herfst en winter ons voor een moeilijke
keuze. Zal er dit najaar nog volop
verlucht worden om het risico op
coronabesmettingen te verkleinen? Dit
wordt de volgende maanden een
ingrijpende keuze voor huizen, zalen
en scholen. Vergeleken met 2021 zijn
de energieprijzen torenhoog gestegen,
en verluchten resulteert onvermijdelijk
in een hoger energieverbruik. Vooral
de scholen zullen creatieve oplossingen moeten bedenken om voldoende
te verluchten zonder de klassen in de
kou te zetten.
Corona reflex.
De coronacrisis heeft aangetoond hoe
belangrijk goede luchtkwaliteit is.
Door voldoende verluchting wordt het
risico om een coronabesmetting of
andere virussen op te lopen beduidend
kleiner. Daarom gingen de ramen op
school of op het werk wijdopen vorige
winter, en werd de verwarming hoger
gedraaid toen die ramen weer dicht
gingen. Of dat ook de komende winter
nog een goede maatregel is, valt te
betwijfelen. De scholen hebben het nu
al moeilijk om op het einde van de
maand de facturen te kunnen betalen.
Schoolgebouwen zijn over het
algemeen oud en niet altijd even goed
geïsoleerd, daarom start er nu een
zoektocht naar een goed evenwicht.

werken. Hogere ventilatienormen
leiden tot een hoger verbruik. Ventilatie-experten geven de logische
verklaring: ventileren is binnenlucht
vervangen door buitenlucht. Die
buitenlucht is doorgaans kouder, en
moet daarom opgewarmd worden.
Het is vanzelfsprekend dat dit meer
energie vraagt, en bijgevolg een extra
kost zal zijn.
Wat met de CO2-meter?
Het blijkt dat ventilatie niet altijd moet
doorwegen op de energierekening,
tenminste als de ruimte is uitgerust met
moderne energiezuinige systemen. Bij
die nieuwe systemen geeft de lucht die
naar buiten gaat warmte af aan de lucht
die naar binnen gaat. De thermische
energie wordt zo voor een groot deel
teruggewonnen. Maar helaas zijn die
zuinige systemen lang niet overal
geïnstalleerd. Dat is een gemiste kans
om daarop vooruit te lopen. Een jaar
geleden stegen de energieprijzen ook
....

Ventilatiesystemen.
Hetzelfde probleem stelt zich ook bij
zalen die met een ventilatiesysteem
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Compromissen.
De bekende viroloog Marc Van Ranst
erkent dat het een moeilijke afweging
wordt, maar ziet ventileren of energie
besparen niet als een of-ofverhaal. "We
moeten compromissen zoeken.
Probeer geen radicale, maar verstandige keuzes te maken, en het raam
bijvoorbeeld iets minder ver of iets
minder lang open te zetten."
Maar moeten we de verhoogde
groepsimmuniteit tegen het coronavirus niet in rekening nemen? Mogen
de ramen niet volledig dicht blijven
deze winter? Geen goed idee, volgens
Van Ranst. "Bij kinderen is de
vaccinatiegraad lager. En je ventileert
ook niet alleen vanwege corona, er
circuleren nog andere virussen.
Bovendien is ongezonde lucht niet
goed voor het leervermogen van de
kinderen."
Los het op met zonnepanelen.
Het idee om met zonnepanelen aan
goedkopere energie te geraken, komt
bij iedereen op. Met als gevolg dat
installateurs van zonnepanelen worden
overstelpt door aanvragen van klanten.
De almaar stijgende energieprijzen
zorgen duidelijk voor paniekaankopen. De installateurs krijgen
gemakkelijk meer dan 100 aanvragen
....

per dag. Eind september werd er een
klantenstop ingevoerd. Door de
stijgende vraag krijgen de installateurs
het werk niet meer uitgevoerd. Zij
proberen zich te beperken tot het
bedienen van klanten binnen een
beperkte regio Dat is ook een beetje
het gevolg van het subsidiebeleid. Het
is voor de mensen niet duidelijk wat er
volgend jaar gaat gebeuren met de
premie van de batterij of die van de
zonnepanelen, en dat zorgt voor
paniekaankopen. Het is soms interessanter om naar volgend jaar te kijken,
dan het nu nog snel te installeren. Wie
nu nog zonnepanelen wil bestellen, is
er intussen helemaal aan voor de
moeite. Dat heeft ook te maken met de
beschikbaarheid van de goederen.
Omvormers en batterijen vragen lange
levertijden.
Alternatieven.
De problematiek rond energie zet vele
mensen, ook lokaal, aan om te zoeken
naar alternatieve bronnen.
De meest voor de hand liggende
oplossing is natuurlijk zonne-energie
die schijnbaar uit de lucht te plukken
valt. De zon is het voorbeeld bij uitstek
van hernieuwbare energie ze levert
energie zonder dat de voorraad zonneenergie ooit op zal geraken. Het is
bovendien groene energie, want het
verbruik heeft alleen maar positieve
gevolgen voor de natuur. Het is niet te
verwonderen dat deze sector
momenteel overbelast is.
Maar er zijn nog mogelijkheden,
windenergie bijvoorbeeld; plant eens
een molen in de tuin.
Bij windenergie gaat de focus vanzelf
naar grote windmolens. Toch is er een
compacte oplossing voor woningen:
de warmtepomp. Ze haalt warmte uit
de buitenlucht en benut die voor het
.....

HERBALIFE

Alle producten verkrijgbaar bij uw
Onafhankelijke Herbalife distributeur

Okaaistraat 33,
Affligem-Teralfene
BIJ DE BLAUWE VOORDEUR

Tel: 053/64.88.85 - gianvist@telenet.be

Altijd een
voedingsshake
in huis !

Bel of mail zodat wij
u optimaal individueel
kunnen adviseren om
uw DOEL te bereiken!

het sanitair water en zelfs voor verwarming. Een buiteninstallatie met kleine rotor
haalt de buitenlucht binnen, onttrekt er warmte aan en stuurt die naar de
binneninstallatie. Die produceert warmte als de gebruiker erom vraagt via de
warmwaterkraan of de thermostaat.
Alternatieve energie kan ook uit de grond worden gehaald. De tijd dat alleen olie of
steenkool werd gewonnen uit de grond om voor energie te zorgen, is voorbij.
Fossiele brandstoffen weren is trouwens een belangrijke beslissing in de strijd tegen
de opwarming van de aarde.
De techniek van een grondwarmtepomp haalt nu eenvoudig warmte uit de dieper
liggende grondlagen naar boven. Het buizennetwerk gaat tot vijftien meter diep en
benut er de gratis constante temperatuur van ongeveer 10°C. Daarmee is het
mogelijk om in de zomer de woning af te koelen en ze in de winter op te warmen.
Minder algemeen is waterkracht, zoals die eertijds werd benut in de Bellemolen.
Waterkracht wordt vooral ontplooid op grote schaal met turbines in rivieren of
stuwmeren en dat is niet zomaar te verkleinen naar privéwoningen. Wel is het
mogelijk om regenwater op het dak op te vangen en het te benutten voor allerlei
sanitaire toepassingen. Bij een algemene modernisering van de energievoorziening
is het niet slecht bij die mogelijkheid stil te staan.

Gentsesteenweg 276 •1730 Asse • info@rouwcentrumterheide.be • www.rouwcentrumterheide.be

02 306 66 61

Modern funerarium
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Ceremonie wagenpark
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Grafversieringen
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Rouwdrukwerk
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ING Kantoor Liedekerke
Vennoten: Stijn Stassijns, Stéphanie Heylebosch, Pascal Van den Bossche, Carine De Baetselier
Heeft u een
vastgoedproject?
neem dan zeker
eens contact
met ons kantoor !

Affligemsestraat 536

Wij werken enkel na afspraak.
Mail ons op liedekerke@ing.be en we helpen je binnen de 24u.
Voor problemen met rekeningen of kaarten, bel 02/464.60.01.
Voor alle andere problemen, bel ons op 053/64.11.40.

Cultuursmakers
.
Affligem.
Agenda van Cultuursmakers.
• Vrijdag 14 tot zondag 16 oktober, met
Rantour: - Cultureel Champagne
week-end naar Reims, met bezoek aan
verschillende champagnehuizen maar
ook de steden Reims en Epernay.
Zie het volledige programma op onze
website “Cultuursmakers Affligem”.
• 27 oktober: Herfstwandeling. Start
om 14u op de parking van het
Gemeentehuis, Bellestraat 99.
De begeleide wandeling gaat doorheen
Affligem in herfstkleuren, dit in
samenwerking met de gemeente
Affligem die uitgekozen is tot het
organiseren van de Sporteldag voor de
regio Pajottenland. Daar willen wij als
vereniging graag aan mee doen. Samen
maken we een mooie tocht van
ongeveer zes kilometer en willen we
éénieder inspireren tot een gezonde
levensstijl. Benieuwd? Stip deze datum
aan in uw agenda!
• 8 november: 2de Wijnproeverij in het
Gildenhuis, Kerkstraat 82 te Affligem.
Aanvang om 20u. Ludieke en geanimeerde ontdekkingstocht doorheen de
wereld van wijndomeinen en druivenrassen. Kevin Van Schuerbeek,
gediplomeerd sommelier, neemt ons
mee op deze reis door de wijnwereld
via woord, beeld en natuurlijk kan er
geproefd worden. Er wordt gezorgd
voor heerlijke aangepaste hapjes en
onze bar serveert ook frisdrank, water
en biertjes.
Inschrijven verplicht.

‘Uit verhalen die door
Teralfene dwalen met
Frank Rossignol van Alfene’

Over de Sjiek, waarvan niemand
wist hoe hij heette.
Teralfene is lang geleden onstaan, toen de wereld nog jong was en elk dier mekaar
bij naam noemde.
De Zjollekes of meisjes van hier, droegen geen maagdelijk rood kapje, wisten hun
schaapjes op het droge te houden en waren al wakker nog voor de prins kwam.
Aan de voet van onze Mont Blanc, de hoogste top langs de Dendervallei of ook
Schettenberg genaamd, woonde een fluitspeler die met zijn muziek de lucht
omhoog liet stijgen.
Elke Hans leerde fluiten en vond zo snel een Grietje van ‘ie’ of van op ‘een ander’.
Ook de Sjiek, waarvan iedereen dacht: hij is geen sjiek waard, trok erop uit over de
Schettenberg om vaardigheid te leren in de liefde.
Sjiek werd een bekend figuur en liet zich uitnodigen om een hapje mee te eten en
zijn liefdesverhalen uit de doeken te doen. Niet alleen was Sjiek een goed verteller,
maar ook een levensgenieter, wat eigen is aan een Teralfense bon vivant.
Hij bezat een prachtig sneeuwwit paard, met vleugels van een vogel, dat kon vliegen
en het wijze dier werd rond 6 december uitgeleend aan Sinterklaas.
Het is uiteraard allemaal lang geleden, maar het blijft een waarheid als een koe, dus
heel vanzelfsprekend. De Sjiek zijn ware naam zijn we vergeten, maar al het andere
is hier geweten.
Denk nooit dat een Teralfenaar op zijn achterhoofd is gevallen met zijn zotte praat,
elk verhaal is speciaal voor een dorp ‘zooooo’ geniaal.
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Waterbeheer.
Affligem is een gemeente die nog
steeds worstelt met een plan voor
waterbeheersing. Na de verwoestende
waterbom in Wallonië in 2021 gingen
in zowat gans Vlaanderen alarmbellen
af. Wat als een dergelijke neerslag hier
zou voorkomen? De Dendervallei
bleek alvast één van de meest
bedreigde risicogebieden.
Van schilderachtige riviervalei tot
economische verkeersader.
Vroeger was de Dender een kronkelende, rustig kabbelende rivier die in de
winter de omliggende velden onder
water zette. Doorheen de eeuwen zijn
mensen dichter bij de rivier gaan
wonen en werken en werd ze
omgevormd tot een kanaal. Samen met
de bouw van stuwen en sluizen zorgde
dat ervoor dat scheepvaart mogelijk
werd en de economie opbloeide in de
streek.
Wanneer de rivier op bepaalde
momenten veel water te slikken krijgt,
bijvoorbeeld bij langdurige intense
regenval, richt het overstromende
water op bepaalde plekken schade aan.
Gebouwen, straten, pleinen én mensen
komen in de problemen.
Reden van overstromingen.
Vandaag overstroomt de Dender
eenvoudigweg omdat de rivier de
hoeveelheid water die er in terechtkomt niet kan slikken. Maar hoe komt
het dat er zoveel water naar de Dender
afstroomt? Enerzijds is er de
klimaatverandering. We krijgen te
kampen met steeds intensere
regenbuien en langere periodes van
droogte. Bij die intense regenbuien
stroomt veel regenwater uit de hele
.......

vallei af naar de Dender, die dat water
zo snel mogelijk richting de Schelde
afvoert. Soms is die hoeveelheid water
gewoon te groot en zorgt ze voor
overstromingen.
Door verharding zoals bebouwing,
straten en betonoppervlakten sijpelt
niet al het regenwater in de bodem,
maar stroomt het snel naar het laagste
punt in de buurt: de Dender. Ook een
droge bodem zorgt voor sneller
afstromend water: het water sijpelt
door droogte niet meer voldoende in
de grond. Hierdoor zit de Dender
sneller aan zijn maximumcapaciteit en
kan ze al dat water niet snel genoeg
afvoeren naar de Schelde.
Er is een Strategisch Plan.
Overstromingen zullen blijven voorkomen, ze zijn een natuurlijk
fenomeen. En ook droge periodes
zullen blijven terugkomen. De
overheid neemt als beheerder van de
rivieren en waterlopen verschillende
maatregelen om overlast door
overstromend water te voorkomen én
de effecten van droge periodes te
verminderen. Maar ook de oorzaken
....

moeten aangepakt worden. Daartoe is
samenwerken nodig. Het doel van het
Strategisch Plan is zoeken naar
oplossingen voor de overstromingsen droogteproblematiek die meteen
ook troeven bieden voor de vallei van
de Dender. Denk aan kansen op het
vlak van wonen, economie, natuur,
landbouw en zo verder.
Die oplossingen uitwerken, vergt
samenwerking. De opmaak van het
Strategisch Plan wordt getrokken door
De Vlaamse Waterweg vanuit hun
verantwoordelijkheid voor het
waterbeheer en het ruimtelijk beleid in
d e D e n d e r va l l e i . E e n n a u we
samenwerking met verschillende
andere actoren (zoals de steden en
g em een ten l a n g s d e D en d er,
verschillende Vlaamse en provinciale
overheden, natuurorganisaties, de
landbouwsector en toeristische
organisaties enz.) versterkt het
Strategisch Plan. De lokale kennis van
deze actoren helpt om probleemzones
in kaart te brengen, kansen te zien en
concrete, toepasbare oplossingen uit te
werken.

Paddenstoelenwandeling
in Liedekerkebos.
Natuurpunt Affligem-Liedekerke
gaat op zoek naar paddenstoelen
in het Liedekerkebos met een
rondleiding van HansVermeulen,
een echte specialist in paddenstoelen.
Wanneer:
30 oktober van 9:45 tot 12:00 u.
Vertrek:
aan de ingang van Liedekerkebos.
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Nieuw schaatsseizoen Liedekerke.

www.affligem.com
shopping
Ontdek de selectie online shops
van Affligem Nieuws.
Surf naar www.affligem.com en
klik op de shopping pagina.

Apotheek online
Alles om beter te slapen

Op 16 september ging het schaatsseizoen van start bij Sport Vlaanderen
Liedekerke.
Vanaf 16 september kan je weer komen schaatsen bij Sport Vlaanderen Liedekerke.
Vers ijs en rustige schaatsbeurten, wat wil je nog meer? Wist je trouwens dat de
eerste maanden van het seizoen de beste zijn?
Openingsweekend.
Op vrijdag 16 september startte het schaatsseizoen met de traditionele discobeurt
om 19u30. Discoverlichting voor de sfeer en DJ Stoffel zorgde voor de muziek. Na
het schaatsen werden de klanten verwend met gratis fingerfood in de cafetaria.
Op zaterdag 17 september kon iedereen die al zelfstandig kan schaatsen kennismaken met de verschillende ijssporten en clubs. Van 10u-12u stonden ijshockey,
kunstschaatsen, snelschaatsen en freestyle ice skating op de planning.
Zondag 18 september stond volledig in het teken van de gezinnen. Altijd al eens
willen schaatsen met de kids? Kom dan naar Liedekerke. Op 18 september was er
geen gewone publieke schaatsbeurt zodat families de piste helemaal voor zichzelf
hadden en de kindjes vrijuit konden (leren) schaatsen. Sport Vlaanderen
Liedekerke zorgt voor een heus schaats- en glijdorp, schaatshulpjes en ijssleetjes.
Nieuw zijn de "Tienerfeestjes" op vrijdagavond.
De afgelopen jaren werden honderden feestjes georganiseerd in het centrum. Ook
dit jaar zijn er tal van feestformules. Nieuw in het assortiment zijn de tienerfeestjes.
Klaar voor een hip en uniek feestje? Kom dan schaatsen tijdens de
discoschaatsbeurt op vrijdagavond en smul samen met je vrienden en vriendinnen
van een lekkere hap. Alle info: op de website van Sport Vlaanderen Liedekerke.

Mazout - Diesel
Petroleum
Houtskool
Aanmaakhout
Kolen
Houtpellets

Vakantie vlakbij
Vakantieparken

Het grootste aanbod
van
originele
bieren
Elektro
- Keukens

Altijd de juiste steun.

BRANDSTOFFEN
bvba

Bart Van Hecke

Brusselbaan 223, 1790 Affligem
Tel: 053/66 81 45
Fax: 053/78 87 75

Openingsuren magazijn: Di - do: 9 - 13 uur / Za: 8 - 17 uur
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Elke
Elke maand
maand een
een selectie
selectie
van
de
meest
van de meest interessante
interessante
aanbiedingen
aanbiedingen in
in
online
online shops.
shops.

Oktober: maand van Lambiek.
Met een groot aantal activiteiten wordt
het bekende Lambiekbier in de maand
oktober onder de aandacht geplaatst in
de Zennevallei en het Pajottenland.
Speciaal voor deze promotie werden
een aantal wandelingen en een
Lambiek-fietskaart uitgewerkt.
Toerisme Vlaams-Brabant organiseert
van 1 oktober tot en met 30 oktober
voor de tweede maal de "Maand van de
Lambiek." Om de unieke Lambiekcultuur in het Pajottenland en de
Zennevallei in de schijnwerpers te
zetten, ontwierp Toerisme VlaamsBrabant een gevarieerd toeristisch
aanbod uit. De brouwerijen, stekerijen
en volkscafés bieden een programma
dat ontdekt kan worden via een groot
aantal wandel- en fietstochten. Al deze
routes moeten fietsers en wandelaars
langs typische authentieke cafés en
brouwerijen brengen.
Aangepaste wandelroute.
Nieuw bij deze editie is de Lambiekfietskaart waarop enkele thematische
fietsrouters en de Geuze-gravelroute te
vinden zijn. Daarnaast werd er ook nog
een nieuwe wandeling uitgewerkt,
genaamd Wildegistenwandeling.
Deze wandeling loopt door het open
en glooiende landschap en komt langs
vier lambiekbrouwerijen: Brouwerij
Kestemont in Schepdaal, Brouwerij
Lindemans in Vlezenbeek, hoevebrouwerij ’t Guldenhooft in SintLaureins-Berchem of 4Pajot in
Vlezenbeek. Onderweg kunnen de
wandelaars aan deze vier brouwerijen
een bezoek brengen.
Ook de gemeente Beersel en de stad
Halle werken mee om van de lambiekmaand een succes te maken.

De Beerselse toerismeschepen Mw.
Kristien Vanhaverbeke deelt mee dat
het wandelaanbod aangepast is en dat
drie mooie lambiekwandelingen in het
leven geroepen zijn. Dit omdat Beersel
ooit de bakermat was van de lambiek.
Er zijn vijf lambiekproducenten die de
ambacht van het geuzesteken in ere
houden.
De Halse toerismeschepen Bram
Vandebroecke wijst erop dat door
Halle twee lambiekwandelingen lopen.
Halle is met haar historische centrum
de uitgelezen plaats om op verkenning
te gaan in deze lambiekstreek. Het valt
op dat er meer en meer cafés en B&B’s
uitpakken met een uitgebreid assortiment lambiek.
Gedeputeerde Gunther Coppens is
bijzonder blij met de realisatie van de
organisatie rond promotie voor
lambiekbier: “We willen veel breder
gaan dan enkel wat activiteiten in de
brouwerijen en stekerijen. Ze willen
een dynamiek opbouwen waardoor de
lambiekbeleving in de regio naar een
hoger niveau wordt gebracht.”
Unieke biersoort.
Het Pajottenlandse bier komt tot stand
door spontane gisting en rijpt tot wel 3
jaar in eikenhouten vaten. De spontane
vergisting komt tot stand door het wort
bloot te stellen aan de open lucht. Het
klimaat waarin lambiek wordt gebrouwen zorgt voor een zurig, oud
leerachtig en nostalgisch smaakje. En
precies dát maakt dit bier zo bijzonder.
Het brouwproces van lambiek bier is
anders dan bij alle andere biersoorten.
Zo wordt er geen gebruik gemaakt van
verse hop, maar van drie jaar oude
hopbellen. Hop zorgt normaal gespro-
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Een t-shirt met
persoonlijke opdruk?

1 stuk
€ 24,50*
aanmaak van
uw ontwerp
inbegrepen

mail en bestel: info@outstanding.be
of bel: 053 67 37 70
*afnemende stukprijs bij meerdere shirts
verzendkost niet inbegrepen

ken juist voor de bitterheid in bier,
maar oude hop heeft de bitterheid
verloren en zorgt vooral voor de
bewaarbaarheid van lambiekbier. De
wilde gist zorgt voor de karakteristieke
smaak van lambiek en maakt het een
heerlijke dorstlesser.
Een ander unicum aan het brouwproces is dat het plaatsvindt door
spontane gisting. Het is niet onder- of
bovengistend, maar een biersoort van
‘spontane gisting’. Dit werkt als volgt:
na het brouwen en filteren, komt het
wort terecht in een zogenaamd
koelschip. In deze platte bak is het
mengsel blootgesteld aan de lucht. De
brouwers zetten de ramen open en
gaan naar huis. In de lucht die de
ruimte binnenkomt, zitten gisten die
zich mengen met het wort. Daarna
pompt men de wort naar de grote,
houten vaten die ‘foeders’ heten. Zo
ontstaat de spontane vergisting van
lambiekbieren, die jaren in beslag kan
nemen.

Halloween.
Gemeente Liedekerke organiseert een
gratis Haloweentocht op vrijdag 28
oktober van 18:00u tot 23:00.
Trick or treat! Ja, je weet wat dat
betekent: Halloween komt er binnenkort aan. Daarom wordt er gespookt in
de straten van Liedekerke. Maak je
klaar voor een halloweentocht waar
griezelen, sidderen en beven centraal
staan. Tijdens deze spannende
avondwandeling vol griezels, kom je
ook leuke kraampjes tegen waar je even
kan bekomen met een hapje en een
drankje. Durf jij het aan?
Voor kinderen doorlopend vanaf
18.00 tot 20.00 uur, en voor jongeren
doorlopend vanaf 21.00 tot 23.00 uur.
Start: Sportlaan 3A, Liedekerke.

Ons

Wedstrijdhoekje.
WIN EEN GEZELLIG ETENTJE
VOOR TWEE !

Doe mee aan onze wedstrijd
en win een gezellig etentje
voor twee personen in
eetcafé "Kaffee Plaza",
Grote Markt 4, te Aalst.
Deelnemen kan als volgt:
Geef antwoord op de vraag:
"Hoe diep gaat het buizenstelsel van
een grondwarmtepomp?"
Schrijf het antwoord op een
briefkaart en zend deze naar
de redactie voor
15 november 2022.
U kan ook deelnemen via mail:
affligemnieuws@affligem.com
Uit de juiste inzendingen
wordt een winnaar geloot.
Vergeet niet uw naam,
adres en telefoon te vermelden.
De winnaar wordt
persoonlijk verwittigd.

Grote Markt 4 • Aalst

Wedstrijdwinnaar
augustus.
Uit de vele inzendingen die ons bereikten met het correcte antwoord op
onze wedstrijdvraag, kwam Mw Heidi
Vasseur uit Liedekerke als winnaar uit
de bus. Proficiat... en smakelijk! Het
antwoord op de vraag:
"Hoeveel campussen van 2 ziekenhuizen in onze regio gaan fuseren tot 1
ziekenhuis vanaf 2025?" was: "6
campussen".

Wachtdiensten en
noodnummers.
Affligem, Denderleeuw en Liedekerke zijn
aangesloten bij de huisartsenwachtpost regio Aalst
(Leopoldlaan 44, Aalst). Een onthaalmedewerker overlegt
met de oproeper wat het beste advies is.
Consultatie bij de arts kan op de wachtpost.
Als verplaatsen onmogelijk is, komt de arts te plaatse.
Op werkdagen verbindt het oproepnummer door naar de
lokale dokter van wacht, tussen 19 uur en 8 uur.
Het oproepnummer is: 1733.
Informatie: www.huisartsenkringaalst.be/hwp/

WACHTDIENST
APOTHEEK
WACHTDIENST
TANDARTSEN

0903 99000
op zaterdag, zondag en feestdagen van 9u tot 18u

WACHTDIENST
VERPLEGING

070 22 20 88
070 222 678

NOODNUMMERS
Ziekenwagen en brandweer
Politie
Europees noodnummer
Rode Kruis Vlaanderen
Antigifcentrum
Child Focus
Tele-Onthaal
Bankstop
Brandwondencentrum

112
101
112
105
070 24 52 45
116 000
106
070 34 43 44
09 332 34 90

OPROEP AAN VERENIGINGEN
Affligem Nieuws roept verenigingen en organisaties uit onze regio op
om hun activiteiten en/of jaarprogramma’s 2022 en 2023 te melden
voor publicatie in de kalenders die opgenomen worden in onze
rubrieken.
(Ook de data die zijn gewijzigd omwille van corona)
Dit kan eenvoudig door een e-mail te zenden aan:
affligemnieuws@affligem.com
In de mate van het mogelijke zal de ingezonden informatie verwerkt
worden in de editie voorafgaand aan de activiteit.
Affligem Nieuws wil ook graag de werking en de planning van
verenigingen belichten. Is uw vereniging of club kandidaat voor een
verslag? Laat het ons weten op bovenstaand adres.
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OPTICIEN SINDS 1988
Kerkstraat 50
1761 Borchtlombeek
02 453 26 14

Onze topmerken o.a.:
LINDBERG
NATAN
SERENGETI
JAGUAR
J.F.REY
BINOCHE EYEWEAR
FLEYE

VANUIT LIEDEKERKE
OPNIEUW NORMAAL
BEREIKBAAR VIA
GRAVENBOS EN
IJZERENKRUISSTRAAT !!!

Adverteer doelteffender in 2023
Verschijningskalender 2023

Doe mee met de voordelige
groepsinkopen van
Affligem Nieuws!

Heeft u als bedrijf of als particulier persoonlijk of
handelsdrukwerk nodig? Consulteer dan eerst bij Affligem
Nieuws of u met uw order kan deelnemen in een groepsaankoop en bespaar vanaf 30% op uw uitgaven aan
drukwerk.
Hoe werkt het? Affligem Nieuws verzamelt orders van
verschillende opdrachtgevers en voert deze gelijktijdig uit
waardoor elke deelnemer aan de groepsaankoop mee
profiteert van een maximale besparing. Dit systeem geldt
voor alle mogelijke soorten drukwerk, en zelfs voor inkopen
fax: 053 68 23 55
in print- of online media. Aanvragen kan via telefoon:
email:
info@affligem.com053 67 37 70, of mail: info@affligem.com of online op de
Affligem Nieuws als abonnement? Het kan:
site van Affligem Nieuws met het formulier op de site:
per nummer (€ 3.50) of per 6 nummers (€ 20,00)
www.affligem.com.

Tweemaandelijks
06 februari 2023
10 april 2023
05 juni 2023
21 augustus 2023
Reserveer tijdig:
09 oktober 2023
tel. 053
67 37 70
04 december
2023

Info?: info@affligem.com

Affligem Nieuws is een uitgave van Outstanding Productions, met service in:
• Redactionele en grafische diensten voor uitgave van brochures, magazines en boeken.
• Digitale uitgaven. • Toekennen ISBN-nummers - Wettelijk depot
• Copywriting. • Mediaplanning.
• Auteursrechten bescherming (SABAM).

www.outstanding.be
info@outstanding.be

Steenbergstraat 45 • Affligem • T. 053 67 37 70

uw persoonlijke

