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Vrijdag 20 september - opening cultureel seizoen

Voorstelling cultureel jaarprogramma
en bekendmaking Temsenaars van de
20ste eeuw
De opening van het cultureel seizoen vormt
sinds een paar jaar een gebeuren op zichzelf,
weliswaar in combinatie met een bepaalde attractie. In 2000 werd het filmdocument Van
2000 naar 1900 – Temse, vroeger en nu voorgesteld en vorig jaar concerteerden de harmonieën van Temse-centrum onder de titel Temse
in concert (met accordeoniste Karin Van
Steenlandt als eregaste).
Dit jaar vormt de bekendmaking van De Temsenaars van de 20ste eeuw de hoofdmoot.
In het magische jaar 2000 organiseerden het
gemeentebestuur en Toerisme Temse de verkiezing, waarbij ook de inwoners hun stem konden uitbrengen. De resultaten worden nu bekendgemaakt. Dat gebeurt aan de hand van een
videofilm, waarin de laureaten kort één voor
één worden voorgesteld. Voorwaarde om in
aanmerking te komen, was dat de kandidaat
overleden moest zijn. Omdat de terreinen
waarop personen zich verdienstelijk hebben
gemaakt, niet met elkaar vergelijkbaar zijn, is
geopteerd voor verschillende rubrieken. Zo
wordt een Temsenaar van de 20ste eeuw gelauwerd op de volgende domeinen:
- politiek
- economie
- kunst en cultuur
- spiritualiteit/godsdienst
- toerisme
- sport
- folklore
- algemeen (kandidaten horen niet thuis onder
de vorige rubrieken)

Sinds 1999 vindt jaarlijks in een andere provincie en gemeente de Radio 2-Wandeldag
plaats, een gezinsevenement met wandelroutes
die uitnodigen om de streek te ontdekken en
haar specialiteiten te proeven.
De Radio 2-Wandeldag vond reeds plaats in
Tiegem, Zoersel en Borgloon.
Op zondag 27 oktober is het de beurt aan
Temse! Radio 2 koos Temse omwille van haar
toeristische betekenis, haar ligging aan de
Schelde en natuurlijk ook het succes van de
TV-serie Stille Waters, die sinds zondag 8 september opnieuw te bekijken is op Nederland 1.
De Radio 2-Wandeldag in Temse wordt georganiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur en Toerisme Temse.

De Temsenaars van de 20ste eeuw worden bekendgemaakt door juryvoorzitter burgemeester
Luc de Ryck. De trofee wordt uitgereikt aan
het dichtste familielid van de laureaat.
Diezelfde avond vindt ook de prijsuitreiking
plaats van de quiz Temse en de Vlaamse Beweging, die n.a.v. de 700ste verjaardag van de
Guldensporenslag werd georganiseerd. De
antwoorden op de tweede reeks quizvragen
vindt u op blz. 20.
Ook stelt cultuurfunctionaris Linda Van Buynder dan het jaarprogramma van het Gemeentelijk Cultuurcentrum voor. Het wordt ter plekke
aan de aanwezigen uitgedeeld.
Op deze avond is iedereen welkom. De toegang is gratis.
Nadere info: Secretariaat Gemeentelijk Cultuurcentrum, Antwerpse Steenweg 7, 9140 Tielrode, tel. 03-771 00 03, fax 03-771 19 37, email: cctemse@pi.be
In dit nummer :

Jaarprogramma
2002-2003 van
Gemeentelijk
Cultuurcentrum
als uitneembare middenkatern !

Vanaf 7.30 uur tot 15 uur kan men in de tent op
de Wilfordkaai inschrijven voor 4 verschillende wandelingen (zie blz. 31).
Voor het eerst in de geschiedenis organiseren
het gemeentebestuur en Toerisme Temse dan
ook een markt rond de typisch Temsese specialiteiten op de verhoogde wandelstructuur
op de kaai; fijnproevers kunnen er de Temsese
jenevers, bieren, koekjes, vlaaien en paling
proeven. Op het marktplein is er een rommelmarkt en van 10 tot 18 uur kan men het natuurlijke decor van Stille Waters zien tijdens
boottochten op de Schelde.
Het hele gebeuren kan men die dag ook volgen
op Radio 2. Vanaf 7 uur hoort men de eerste
wandelaars in Weekendwekker met Filip Ledaine. In Visum neemt Chris Jonckers je mee
op de Steenbakkerswandeling. Tussen 11 en
13 uur is er Stamgasten met Niko Reynaert; de
opname van dit programma kan men bijwonen
op donderdag 24 oktober in taverne Temsica
op de Wilfordkaai. In Viva Vlaanderen brengt
Vanessa Vanhove flitsen van alle artiesten op
de Radio 2-Wandeldag. Om 16.30 uur treedt
in de tent de Radio 2-band op met bekende
Vlaamse artiesten en Radio 2-medewerkers.
Lees verder op blz. 31
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Info over
stookolie(tanks)
e.d.
Bijna 2 miljoen gezinnen in België verwarmen
hun woning met stookolie. Voor alle vragen
daaromtrent en om op de hoogte te blijven van
de laatste nieuwe technologieën en evoluties
kan u terecht bij Informazout vzw op volgende
nummers:
- tel. 078-15 21 50 - e-mail: info@informazout.be: voor vragen omtrent stookoliereservoirs (nieuwe of bestaande), rationeel energiegebruik, verwarmen met mazout of een
gratis persoonlijke energieberekening of de
lijst van erkende technici en installateurs
- tel. 078-15 01 45: adviespunt voor nietdichte stookolietanks
Of surf naar www.informazout.be.
Begin dit jaar gaf de vzw de volgende publicaties uit:
- Het groene boekje voor opslag van mazout
met de wetgeving op nieuwe en bestaande reservoirs in het Vlaams Gewest
- Folder Staat uw mazouttank al op groen?
Zij zijn gratis verkrijgbaar op het gemeentehuis: aan de infobalie (tel. 03-710 12 23) op
het gelijkvloers en bij de gemeentelijke Milieudienst (tel. 03-710 12 32) op de tweede verdieping.

Gezocht:
pleeggezinnen
Gezinnen die bereid zijn om kinderen en
jongeren tijdelijk in hun gezin op te nemen, kunnen zich in verbinding stellen
met
- KAOS Parent Rent (een gezinsplaatsingsdienst binnen Bijzondere Jeugdzorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap), Stuivenbergvaart 76, 2800 Mechelen, tel. 015-43 30 03 - informatieavond op 15 oktober, 20 uur, op voormeld adres!
- vzw Opvang (vrijzinnige dienst voor
pleegzorg), Kantienberg 9 A, 9000
Gent, tel. 09-222 67 62, website:
www.opvang.be
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Nieuws van V.M.W.

Wijziging
drinkwatertarieven
en zelfcontrole op
lekken
Nieuwe tarieven
Sinds 1 juni hanteert de Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening, directie Oost-Vlaanderen, één nieuw eenvoudig drinkwatertarief (in
plaats van vier tarieven die voorheen in functie
van het verbruik werden aangerekend). De vereenvoudiging van de basistarieven werd op 3
mei 2002 goedgekeurd door het Ministerie van
Economische Zaken.
Het nieuw basistarief (excl. 6 % btw) vanaf 1
juni 2002:
- Jaarlijkse vaste vergoeding:
35,70 euro
(voorheen: 33,22 euro)
- 15 m3 per gedomicilieerd persoon:
gratis
(voorheen: idem)
- Basisverbruik per m3:
1,49 euro
(voorheen: 1,44 euro tot 1 200 m3)
Kleine lekken, hoge waterrekening!
Gemiddeld verbruikt elke Vlaming ca. 40 m3
water per jaar, zodat een gezin van 3 personen
zo’n 150 euro dient te betalen. Wanneer u vaststelt dat het bedrag van uw waterrekening onverwacht en zonder enige duidelijke verklaring
hoog is opgelopen (met een hoger bedrag aan
afvalwaterheffing tot gevolg), doet u er goed
aan een controle op lekken binnenshuis uit te
voeren. Kijk vóór het slapengaan na of alle
kranen goed dichtgedraaid zijn en zorg ervoor
dat noch wasmachine noch vaatwasser is ingeschakeld. Noteer alle cijfers van het telwerk op
uw watermeter. De volgende ochtend vergelijkt u meteen de stand van de watermeter met
die van ’s avonds. Als u een verschil vaststelt,
is de kans groot dat er vanuit uw binneninstallatie ongemerkt water verdwijnt door o.a. lekkende kranen of leidingen (door roestvorming),
slecht afsluitende toiletspoelbakken of een defecte veiligheidsklep op uw boiler. Raadpleeg
in dit geval een loodgieter. U bent uiteindelijk
zelf verantwoordelijk voor uw binneninstallatie
en dient het watervolume dat uw watermeter
heeft geregistreerd, volledig te betalen.
Nadere info: V.M.W.-directie Oost-Vlaanderen,
Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent, tel. 09240 91 11, fax 09-222 89 16, e-mail:
info.oost.vlaanderen@vmw.be;
website:
www.vmw.be

Griepvaccinatie
Elk jaar krijgt ongeveer één op tien mensen
griep, meestal in de winter.
Wie ouder is dan 65 jaar of een ernstige chronische aandoening heeft, zoals een hart- of
longziekte, nier- of suikerziekte, wordt aangeraden zich ieder jaar opnieuw tegen griep te
laten vaccineren. De vaccinatie kan griep in de
meeste gevallen voorkomen. Krijgt men toch
nog griep, dan zorgt de prik ervoor dat de ziekte minder ernstig verloopt.
Mensen boven de 65 jaar of met een ernstige
chronische aandoening zijn uiterst gevoelig
voor de complicaties van griep (vb. longontsteking). Sterfte ten gevolge van griep kan met
80 % dalen, indien deze risicogroep zich tijdig
laat vaccineren. De beste periode om zich te laten inspuiten, is tussen half oktober en half
november.
De kostprijs van het griepvaccin bedraagt max.
9,05 euro. Mensen die chronisch ziek zijn en
65-plussers komen in aanmerking voor een gedeeltelijke terugbetaling door het ziekenfonds
en betalen max. 5,45 euro.
Spreek erover met uw arts of vraag nu al een
voorschrift en haal tijdig het vaccin bij de apotheker.

Nieuw
OCMW-raadslid

Op vrijdag 31 mei legde Martine Verheyden
(°10/6/1965) de eed af als nieuw OCMWraadslid in opvolging van Mark Dusauchoit.
Haar adres: Hoogkamerstraat 93, 9140 Temse.

In memoriam

Philippe Saverys, industrieel en financieel strateeg

(GvA-Foto Ludo Mariën)
Op dinsdag 5 februari jl. overleed, op 71-jarige
leeftijd, Philippe Saverys, ‘het grote hart van
het Vlaamse zeevaartmilieu’, zoals Gazet van
Antwerpen schreef. Hij was een gezaghebbend
industrieel en financieel strateeg op internationaal niveau, een briljant en succesrijk zakenman met visie. In Temse zal hij voor altijd geïdentificeerd worden met de Boelwerf, waar hij
– in het spoor van zijn schoonvader, Georges
Van Damme – uitgroeide tot de absolute leider.
Philippe Saverys stamde uit een rijke Franssprekende Gentse familie. Hij werd geboren in
Gent op 15 juli 1930 in een gezin van 8 kinderen (4 jongens, 4 meisjes). Zijn grootvader was
brouwer, zijn vader (Felix) jurist en beheerderdirecteur van een kredietinstelling gespecialiseerd in de binnenscheepvaart.
Hij volgde humaniora (Grieks-Latijn) aan het
Sint-Barbaracollege in Gent en zette zijn studies verder aan de Rijksuniversiteit in Gent,
waar hij in 1952 afstudeerde als doctor in de
rechten. De daaropvolgende 9 maanden verbleef hij in Londen om zijn kennis van de Engelse taal te vervolmaken.
Op 11 april 1953 trad hij in het huwelijk met
Jeanne Van Damme, dochter van Georges Van
Damme, de baas van de Boelwerf. Datzelfde
jaar kwam hij in het bedrijf als adjunct-commercieel directeur. In 1964 werd hij directeurgeneraal, later gedelegeerd-bestuurder. Toen
Georges Van Damme zich eind 1980 uit de actieve leiding van de Boelwerf terugtrok, volgde
Philippe Saverys hem op als voorzitter van de
raad van bestuur; hij vertegenwoordigde de 5de

generatie in de Boelgeschiedenis (zie verder).
Philippe Saverys was een uitzonderlijk financieel strateeg. Doorheen de jaren werkte hij
zich steeds meer op de voorgrond in de financiële en industriële wereld, zowel nationaal als
internationaal. Via tal van mandaten bouwde
hij zijn imperium geleidelijk op en uit, o.a. als
sleutelfiguur bij Boelwerf, beheerder en lid van
het directiecomité van de investeringsmaatschappij Ibel en de rederij Bocimar, beheerder
van verscheidene verzekerings- en financiële
maatschappijen, voorzitter van Fabrimetal (de
grootste werkgeversfederatie van het V.B.O. =
Verbond van Belgische Ondernemingen), lid
van het directiecomité van het V.B.O.,…
Nog tijdens de gloriejaren van de Boelwerf
richtte hij zich ook naar de rederijwereld. Zijn
drukke en toenemende activiteiten mondden
uiteindelijk uit in de aankoop van de Compagnie Maritime Belge (CMB). Zijn drie kinderen
– Marc, Nicolas en Virginie – namen er belangrijke functies in op. Etienne Davignon bleef
voorzitter tot 1998, toen Ph. Saverys hem opvolgde.
Boelwerf
Zijn intrede in de Boelwerf vormde de start van
zijn ongewoon succesrijke carrière.
Hij lag mede aan de basis van talrijke ingrijpende beslissingen, die aan de modernisering
van de Boelwerf gestalte gaven en aan de onderneming de mogelijkheid boden om zich internationaal op het voorplan te handhaven. Philippe Saverys trad daarbij in toenemende mate
op de voorgrond.

Enkele sleutelgebeurtenissen:
• eind 1969 hield de NV Jos. Boel en Zonen
op te bestaan en werd de onderneming gesplitst in 4 afzonderlijke maatschappijen:
- N.V. Boelwerf, die de activiteiten van de
scheepswerf overnam, inclusief de afdelingen Industriële Werken en Sloperij;
- N.V. Bocimar en N.V. Albomar, die het beheer van de schepen overnamen i.s.m.
Antwerpse rederijen;
- N.V. Almabo (Algemene Maatschappij
Boel), die de financiële activiteiten behartigde, inclusief de verzekering. Het betrof
voornamelijk de bundeling van de financiële middelen van de families Van Damme en Saverys. Philippe Saverys was het
brein en de drijvende kracht achter de
maatschappij;
• een nieuw indrukwekkend administratief
complex werd in gebruik genomen in 1969,
een al even indrukwekkend sociaal centrum
(Den Esch) in 1976;
• het afsluiten, eind 1973, van een contract
voor een methaantanker van 131 580 m3 –
de grootste ter wereld toen in bestelling –
bracht de werf ertoe een droogdok te realiseren om de bouw en de afwerking van schepen tot 180 000 ton mogelijk te maken;
• het werfterrein werd in 1974 meer dan verdubbeld – van 40 tot 85 ha – door opspuiting
van ca. 2 000 000 m3 zand. Meteen werden
ook de werken aangevat voor een gecombineerd bouw- en uitrustingsdok van 560 m
lang bij 55 m breed;
• toen de werf in 1979 haar 150-jarig bestaan
vierde, telde zij 3 000 werknemers. De
privé-onderneming was uitgegroeid tot een
middelgrote werf met wereldfaam. Het jubileum viel samen met de bouw van een LPGtanker van 57 000 m3 voor eigen rekening;
hij had een zeer symbolisch bouwnummer:
op de kop 1 500.
Door de jaren heen was het beleid er steeds op
gericht het bedrijf voortdurend aan te passen
aan de groeiende afmetingen van de schepen en
aan de voortschrijdende specialisatie en verfijnde technologie, opgedrongen door de snelle
evolutie van scheepvaart en scheepsbouw.
Dankzij haar gedurfde investeringspolitiek en
het deskundig toepassen van de modernste
technieken en knowhow en dankzij haar bekwame medewerkers en stielmannen was de
werf uitstekend gewapend om de meest gespecialiseerde opdrachten uit te voeren. Naast de
klassieke zeebouw was zij speciaal ingesteld op
de bouw van gesofisticeerde schepen. Ook op
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industrieel vlak werden zeer uiteenlopende
constructies verwezenlijkt. Papierfabrieken en
industriële complexen van het type sleutel op
de deur behoorden eveneens tot haar activiteiten.
Om in moeilijke tijden de werkgelegenheid te
handhaven, plaatsten de rederijen die met de
werf gelinkt waren, in toenemende mate bestellingen bij Boel. Zonder die opdrachten had
de onderneming zonder twijfel veel eerder haar
deuren moeten sluiten.
De naam Boelwerf werd internationaal geïdentificeerd met hoge kwaliteit - en de uitstekende
reputatie van de Belgische scheepsbouwers
ging de wereld rond als een visitekaartje voor
ons land.
1982 was een scharnierjaar. Cockerill Yards in
Hoboken ging failliet en de Boelwerf werd zo
goed als gedwongen het bedrijf over te nemen.
Daardoor bereikte zij haar hoogtepunt qua
werknemers: 3 500. Maar daardoor ook verloor de onderneming haar zuiver privé-karakter
en werd de Staat medeaandeelhouder…
Ingevolge de aanhoudende internationale crisis

in de scheepsbouw, waarbij België onafwendbaar steeds meer terrein verloor in de wereldwijde concurrentiestrijd, vloeiden in de herfst
van 1986 1 200 werknemers af. In januari en
juni 1987 ontsnapte de werf ingevolge liquiditeitsproblemen tweemaal op het nippertje aan
het faillissement. Philippe Saverys was zo ontgoocheld over de (grillige) houding van de
Staat, dat hij zich na de tweede redding terugtrok uit de raad van bestuur van Boel; hij werd
opgevolgd door Luc Luyten.
Op 28 oktober 1992 werd de onderneming failliet verklaard. Bij de heropstart op 4 april 1993
was de familie Saverys niet meer betrokken.
Gemeenteraadslid Temse
Philippe Saverys was verscheidene jaren voorzitter van de liberale partij van Temse. Hij zetelde in de gemeenteraad van 1965 tot 1982;
van 1983 tot 1988 maakte zijn echtgenote deel
uit van de gemeenteraad. In 1982 en in 1988
was hij in Temse betrokken bij de totstandkoming van de coalities van christen-democraten
en liberalen.

Naar aanleiding van zijn overlijden schreef De
Lloyd in zijn editie van 7/2 jl.:
(…) De Belgische haven- en scheepvaartgemeenschap verliest in de persoon van Saverys
een talentvol manager, een initiatiefnemer die
succesvolle projecten opeenstapelde en waarvan de loopbaan in ruime mate in het teken van
de scheepvaart stond. Als toenmalig voorzitter
van de Boelwerf stelde Saverys alles in het
werk, opdat er in België een grote scheepsbouwactiviteit zou blijven bestaan. Dat hij niet
in dit opzet slaagde, was enkel te wijten aan de
economische omstandigheden die zwaar op de
Europese scheepsbouwsector drukten. Terzelfdertijd engageerde hij zich in een bulkrederij.
Samen met zijn zonen Marc en Nicolas stond
hij – in het raam van de overname van CMB –
aan de wieg van een bijzonder gediversifieerde
groep, die momenteel actief is in het vervoer
van droge bulk (Bocimar), vloeibare bulk (Euronav) en gas (Exmar), in de havenbehandeling met Hessenatie en in de verzekeringssector met Naviga. Saverys was ongetwijfeld een
man met visie. (…)

Nieuws van de Seniorenraad
Infomiddag over successierechten
Zowat iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een erfenis en dus ook met successierechten. Het is altijd goed vooraf te weten hoe
de zaken in elkaar zitten. Wie erft wat volgens
de wet? Hoe kunt u zelf vooraf de verdeling van
uw nalatenschap bepalen? Hoe worden de successierechten berekend? Om op al deze en andere vragen een antwoord te krijgen, organiseert de Seniorenraad een infomiddag over successierechten en nalatenschap op donderdag
10 oktober om 14 uur in de bovenzaal van de
Roxy. De uiteenzetting wordt gegeven door
Anne Uytersprot, verantwoordelijke dienst nalatenschappen UNIZO-Waasland. De toegang
is gratis en iedereen is welkom.

Werking Seniorenraad
De gemeentelijke Seniorenraad is een adviserend orgaan dat beraadslaagt over alle kwesties
op gemeentelijk vlak die hetzij rechtstreeks,
hetzij onrechtstreeks in verband staan met de
senioren. De raad is de officieel erkende
woordvoerder van de plaatselijke instanties en
verenigingen die zich om de belangen van
senioren bekommeren. Hij heeft de bevoegdheid om zowel op eigen initiatief als op verzoek
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van het gemeentebestuur advies te verstrekken
of suggesties te doen aangaande de morele,
sociale, economische, culturele, pedagogische
en juridische aspecten van problemen op plaatselijk vlak betreffende de senioren.
Naast het formuleren van adviezen en het opvolgen van het bejaardenbeleid organiseert de
Seniorenraad jaarlijks een aantal ontspannende
en educatieve activiteiten voor alle senioren.
Aangesloten verenigingen
- KBG Temse Centrum, Cl. D’hooghelaan 39,
Temse
- KBG Heilig Hart, Hoogkamerstraat 228,
Temse
- KBG Steendorp, Aragonialaan 13, Steendorp
- KBG Tielrode, Kerkstraat 54, Tielrode
- KBG Elversele, Legen Heirweg 122, Elversele
- Socialistische Gepensioneerden Tielrode, Fl.
Beeckxlaan 56, Temse
- LBG Temse, Hoogkamerstraat 293, Temse
- LBG Steendorp, Muntstraat 27, Steendorp
- CRM Temse, O. Van Durmelaan 4 E, Temse
Dagelijks bestuur
- voorzitter Roger Troubleyn, Kerkstraat 54,
Tielrode
- ondervoorzitter Freddy Heyndrickx, Kloosterlaan 16, Tielrode

- Jean Paelinck, Kouterstraat 3/361, Temse
- Jozef De Bock, Hoogkamerstraat 293, Steendorp
- Marie-Louise Van Droogenbroeck, O. Van
Durmelaan 4 E, Temse
- Herman Van Britsom, Kerkstraat 71, Tielrode
- schepen van senioren Hugo Maes, Sint-Jozefstraat 27, Tielrode
- secretaris Miralda Verdickt, gemeentehuis, K.
Wautersstraat 9, Temse, 03-710 12 25, e-mail:
sociaal@temse.be.

Nieuw organisatieteam kaartingen
in rusthuizen
In maart dit jaar organiseerden Jean Van Brussel, Jean Paelinck en Omer Temmerman hun
laatste kaarting in rusthuis De Reiger. Na 17
jaar vrijwilligerswerk gaven zij de fakkel door
aan het nieuw organisatieteam: Frans Van
Breuseghem, Gaston Van Goethem en Cesar
Van Grevelinge.
De kaartingen in rustoord De Reiger vinden
maandelijks plaats op woensdagnamiddag en
richten zich tot alle senioren. De juiste data
verschijnen in de Cultuurkalender in de nieuwe
omroeper en in het gemeentelijk Informatieblad.

Oudste
inwoners

Briljanten en diamanten jubilea

TOESTAND OP 1 SEPTEMBER 2002
Geboortejaar 1901
Clementina Todts, Antwerpse Steenweg
103, Tielrode (29/11)
Geboortejaar 1902
Jozef Maes, Boodtsstraat 20, Temse (19/3)
Germania Van Campenhout, Antwerpse
Steenweg 103, Tielrode (3/4)
Geboortejaar 1904
Maria Elisa Bollaert, Rozenlaan 19, Temse
(15/1)
Josephus Loveniers, Akkerstraat 28, Temse
(31/1)
Anna Smet, August Wautersstraat 10, Temse (17/9)
Geboortejaar 1905
Bertha De Maere, Antwerpse Steenweg
103, Tielrode (19/1)
Augustien De Ryck, C. D'hooghelaan 8,
Temse (4/8)
Maria De Cauwer, C. D'hooghelaan 8, Temse (21/8)
Maria Liebrecht, Mariadal 5, Temse (22/8)
Julia Vercruyssen, C. D'hooghelaan 8, Temse (12/10)
Maria Smet, C. D’hooghelaan 8, Temse
(2/12)
Geboortejaar 1906
Maria Victorina Bollaert, Thriphon De
Smetstraat 9, Temse (14/3)
Renata Hemelaer, C. D’hooghelaan 8, Temse (25/7)
Germana Pauwels, C. D’hooghelaan 8,
Temse (24/9)
Iris Laevaert, Sint-Amelbergalaan 25 D,
Temse (26/9)
Suzanna Van de Vyver, A. Wautersstraat 30,
Temse (18/11)
Malvina Van Riet, Priesterage 4, Temse
(29/11)
Esther Christiaens, Cauwerburg 68, Temse
(6/12)
Gregoire De Roeck, Hospitaalstraat 18,
Steendorp (21/12)

Op zaterdag 3 augustus vierden Jozef Derkinderen (° Temse, 11/7/1912) en Maria Rooman
(° Temse, 12/10/1913) in restaurant Bloemendal hun 65ste huwelijksverjaardag. Uit handen
van burgemeester Luc De Ryck ontvingen ze er de attenties van het koninklijk paleis en het gemeentebestuur.
De jubilarissen huwden in Temse op 31 juli 1937. Jozef was mandenmaker en later brander
op de Boelwerf; Maria was diamantsnijdster. Ze hebben 3 kinderen (1 zoon, 2 dochters), 6
kleinkinderen (2 jongens, 4 meisjes) en 3 achterkleinkinderen (2 jongens, 1 meisje). Het briljanten jubileumpaar woont in de Paterstraat.
Op de foto v.l.n.r. zittend: schepen Hugo Maes, burgemeester Luc De Ryck, de jubilarissen met Valérie Teugels op de schoot - en schepen Patrick Vermeulen; staand: Annie Muys, Raoul
Derkinderen, Katleen Lutz, Liliane Rooman, Paul Verhelst, Nicole Derkinderen, Ann Verhelst,
Kris Verhelst, Veronique Derkinderen, Lieven Teugels, Ilse Lutz, David Heirbaut, Josée Derkinderen en Fredien Lutz.

Op maandag 1 juli vierden August Van Broeck (° Temse, 22/12/1920) en Elza Van Eygen (° Temse, 30/4/1920) hun 60ste huwelijksverjaardag in rustoord De Reiger. Burgemeester Luc De
Ryck overhandigde hen de attenties van het koninklijk paleis en het gemeentebestuur.
August en Elza trouwden in Temse op 1 juli 1942. August was lasser, Elza huisvrouw. Ze hebben 2 dochters, 2 kleindochters en 2 achterkleinkinderen (1 jongen, 1 meisje).
Op de foto ziet u zittend het diamanten jubileumpaar en burgemeester Luc De Ryck, met vóór
hen (v.l.n.r.) Laura Vanacker en Chadia Thomaes; staand: François Van den Durpe, Leona Van
Broeck, Martine Pauwels, Ludwig Vanacker, Kristof Vanacker en Tamara Beernaert.
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Diamanten jubilea

Op zaterdag 27 juli werden Cyriel Maes (° Temse, 3/1/1920) en Rachel Van Eynde (° Moeskroen,
2/4/1920) op het gemeentehuis ontvangen ter gelegenheid van hun diamanten huwelijksjubileum.
Ze ontvingen er de attenties van het koninklijk paleis en het gemeentebestuur uit handen van de
schepenen Franky De Graeve en Hugo Maes.
De jubilarissen, woonachtig in Mariadal, huwden in Temse op 30 juli 1942. Cyriel was wever,
Rachel huisvrouw. Ze hebben 1 dochter, 2 kleinkinderen (1 jongen, 1 meisje) en 1 achterkleinzoon.
Op de foto v.l.n.r. eerste rij: Jasper Leemans, schepen Franky De Graeve, Rachel Van Eynde, Cyriel Maes en schepen Hugo Maes; tweede rij: Dirk Leemans, Anja Stevelinck, Jürgen Claus,
Christine Leemans, Anita Maes en Roger Leemans.

Op maandag 12 augustus waren Louis De Graeve (° Rupelmonde, 7/12/1920) en Elza Van Goethem (° Kruibeke, 16/10/1918) precies 60 jaar getrouwd. Ze huwden in Kruibeke. Ter gelegenheid
van hun diamanten jubileum bracht burgemeester Luc De Ryck hen een bezoek in hun woning in
de Hollebeekstraat, waar hij hen de attenties van het koninklijk paleis en het gemeentebestuur
overhandigde. Louis was meestergast-technisch tekenaar, Elza arbeidster. Ze hebben 1 zoon en 1
dochter, 5 kleinkinderen (2 jongens, 3 meisjes) en 6 achterkleinkinderen (3 jongens, 3 meisjes).
Op de foto ziet u zittend de jubilarissen en burgemeester Luc De Ryck; staand v.l.n.r.: Raymond
Spiessens met echtgenote Simonne De Graeve en Leo De Graeve met echtgenote Magda Vandenberghe.
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Reminisceren in
Huize Vincent
Reminisceren is het zich herinneren van gebeurtenissen en ervaringen uit het verleden.
De hoeveelheid aan herinneringen neemt toe
met het ouder worden. Door te luisteren naar
elkaars verhalen kan er een zekere vorm van
samenhorigheid groeien. Sinds dit jaar is het
woon- en zorgcentrum Huize Vincent in Tielrode gestart met reminisceren. De eerste keer
kwamen de cafés van Tielrode aan bod. In
april werd een quiz omtrent cafés georganiseerd voor de bewoners, hun familie, vrienden
en de KBG-rusthuiswerking. Deze laatste
kwam als winnaar uit de bus. De resultaten
volgen hierna: een overzicht van de cafés die
vroeger in Tielrode werden uitgebaat (enkele
straatnamen zijn intussen verdwenen):
- Vanaf grens Temse (Waesmeer): Snepken,
Vissershuis Sinjoorken, In Passant, Huis Ten
Halve, De Steenovens, Aardsparadijs, Broekwegel
- Polderstraat: Estaminet, De Wagen, Rust wat
- Molenstraat: Polderzicht, Moutershuis, De
Ploeg, De Antwerpse Poort, De Gentse
Poort, Levenslust, In de Smid, Volkshuis, De
Beek, Stad Gent de zaal, De Lindekens, SintPieter, De Klok, Vlaams Huis, Brouwershuis
- Kerkstraat: Gemeentenhuis, De Tip, het
Zwaantje, De Zwaan op het kerkplein, De
Oude Kroon, Den Doorn, De Kroon, De
Durme, In Vlaanderen Harmonie, St.-Eloy
Trapkens op, Nieuwen Buiten, Welkom
- Hofstraat: ’t Schuttershof, Sint-Antonius
(nieuw gelaag), ’t Lapken, ’t Zonneken,
Landbouwershuis Ons Streven, Hogenackere
Claeÿ
- Broekstraat: De Waranda, Het Polderzicht,
De Senaat, De Bonte Koe, Den Bleek, De
Korte Gewinden, een naamloos café in de
wegel
- Dorpstraat: Het Veerhuis, Sint-Jozef, Sportpaleis, De Vlasbloem
- Ruisstraat: Casino, De Appel, De Groenen
Bogaert, Transvaal, ’t Hemelken, ’t Zwijgershoeksken
- Kerkstraat: Tramhalte, Klaverbloem, Wildernis, Glazen Leeuw, Het Roosken
- Roomakkerwegel: De Gulden Hof
- Hogenakkerstraat: ’t Kruisken
- Kaaistraat: Oostende, De Vier Eemers, De
Ster, ’t Kelderken, ’t oud Kelderken
- Niet gelokaliseerd: De Gouden leeuw,
Transvaal
Intussen kwamen ook het kerkelijk leven, de
school en oude gebruiken aan bod. In juni
werd op vraag van de bewoners dieper ingegaan op de vroegere opvoeding van kinderen
en ambachten.

Uit de oude doos

Bakker Frans Amelinckx (1881-1959) en
‘Joke Podding’ (1882-1961)

Bladerend in de oude ereledenlijsten in de archieven van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, ontdekte ik de naam van Frans Amelinckx. Meteen ontsprong er een vonk van herinnering in mijn hersens: Joke Podding. Eigenlijk heette ze Joanna Gosselin; zij was de echtgenote van Frans. Zij huwden op 17 mei 1905.
Het echtpaar had een bakkerswinkel in de August Wautersstraat, schuin over de Philemon
Haumanstraat, strategisch gelegen tussen de cinema’s Gaumont, Scala en Odeon (de latere
Roxy). Vóór zijn huwelijk was Frans mandenmaker.
Frans en Joke waren gekende figuren in de gemeente dankzij hun alomgeprezen podding,
vlaaien en pain-à-la-grècque, zonder hun
brood en koeken te vergeten. Ook hun masteluinen (grijs of grof) brood, had een gevestigde
faam. Maar het beroemdst was toch hun podding. Podding is het Temsese woord voor
broodpudding, een lekker gebak met onderaan
een harde korst en boven bedekt met suikerstroop of chocolade dito. Die harde korst onderaan was een geliefd projectiel bij de jeugdige cinemagangers van de namiddagvertoningen, die eerst bij Joke hun voorraad kwamen
kopen, het bovenste deel smakelijk opaten en
de onderlaag, de korst, trefzeker naar een andere cinemaganger smeten tijdens de pauze van
de film - dit tot grote woede van zaalwachter
Achiel Engels, die in de week klompen droeg,
’s zondags bottienen en in de kraag van zijn
hemd een colknopje.
De keuken en de bakkerij van Frans en Joke lagen een vijftigtal meter van de winkel af, zodat

Joke, die de winkel deed, per dag ettelijke kilometers te voet aflegde, soms beladen met een
schaal poddingen, zodat ze ’s avonds van vermoeidheid in haar zetel in slaap viel. Maar ook
haar echtgenoot Frans ging iedere dag vele kilometers, want hij duwde zelf zijn bakkerskar,
volgeladen met brood. Hij had geen kar met
paard, noch een hondenkar, noch een triporteur, zoals sommige collega-bakkers.
Ondanks al die moeite kregen Frans en Joke
vier kinderen: Marieke, Cyriel (die de zaak later in de Akkerstraat voortzette en nu diens zonen Amaury en Benny en schoondochter Mariette), Gabriëlle en Jenny.
Joke Podding vond steeds de tijd om schoon
gekleed met keurig gekapt haar en een stralende glimlach de mensen in haar winkel te bedienen. Frans en Joke, twee rasechte Temsenaren,
hebben een ereplaats ingenomen in de herinnering van de oudere inwoners van de gemeente.
Merkwaardig gegeven is dat, hoewel Frans de
poddingen bakte, het toch zijn Joke was die de

eretitel podding aan haar voornaam kreeg toegevoegd: Joke Podding.
Rolf van Scheldelande

Uit de oude doos

Deken Rombaut, onderpastoors en
seminaristen in 1943

Bovenstaande foto, eigendom van het Gemeentemuseum, stelt de deken van Temse-centrum in
1943 voor, samen met zijn drie onderpastoors en drie seminaristen. V.l.n.r. André Maege (18971985), Willy Van Daele (1923-1981), Amand Notenbaert (1904-1959), Aloys Van Raemdonck
(° 20/11/1922), deken Jozef Rombaut (1857-1943), Gaston De Wilde (1897-1962), Jozef De Gendt
(1921-1977) en Piet De Nil (° 17/10/1917).
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Bijnamen: oorsprong en betekenis (1)

‘De Polen’: van Frans Pauwels tot Pierre Maes
In dit nummer gaat een nieuwe rubriek van
start: over hardnekkige bijnamen, die ook vele
jaren na hun ontstaan nog gangbaar zijn in
Temse, over hun oorsprong en betekenis.
Het spreekt vanzelf dat kwetsende of delicate
bijnamen niet aan bod komen en dat de publicatie van de bijdrage steeds gebeurt met goedkeuring van de naaste familie.
Wie over informatie beschikt die dienstig kan
zijn voor deze rubriek of voor de studie van de
bijnamen in Temse in het algemeen, kan zich
steeds in verbinding stellen met het kabinet van
de burgemeester op de eerste verdieping van
het gemeentehuis (tel. 03-710 12 52, fax 03771 47 83, e-mail: burgemeester@temse.be).
Frans Pauwels (° 28/9/1858) woonde destijds in
’t Foort (huidige Philemon Haumanstraat) nabij
de August Wautersstraat (waar nu een garage is,
geïntegreerd in het complex van Kledingzaak
Hauman); hij baatte er met vrouwlief (Theresia) Justine De Stobbelaer de herberg De Vrede
Best uit. Van beroep was hij metser.
Hij had zijn jeugdjaren doorgebracht in de
Scheldestraat, waar het kroostrijke gezin van
vader Benjamin woonachtig was in de onmiddellijke nabijheid van logement Den Engel van
Cieske Raetens, rechtover de Boodtsstraat (destijds in de volksmond bekend als de Protstraat).

Frans Pauwels (1858-1945), die aan de oorsprong lag van de bijnaam ‘de Polen’
Als jonge snotneus had Frans een hond, waarmee hij geregeld op stap ging. De reuk van het
lekkere eten in Den Engel was uitnodigend. Dat
vond ook de hond. ’s Vrijdags stond er steevast
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moet, de lang gezochte was…
Toen Frans met pensioen was gegaan en het gezin nog best wat extra inkomen kon gebruiken,
werd hij nachtwaker in de Weverij Wilford in ‘t
Foort. Soms hield zijn kleinzoon Pierre Maes
(zoon van zijn dochter Victoire) hem ’s nachts
gezelschap. En het was tijdens één van die
nachten dat de kleine Pierre aan grootvaderlief
vroeg waarom men hem de Polen noemde. En
de uitleg die Frans toen gaf, hebt u hier kunnen
lezen.
Frans Pauwels overleed op 20 januari 1945, 87
jaar oud.
Pierre Maes is nog in leven. Hij wordt 87 op 19
november a.s. en woont gezond en wel in de
Koning Boudewijnlaan. Hij is z’n hele leven
Pierre de Polen geweest.

Pierre Maes (° 1915), kleinzoon van Frans
Pauwels
vis op het menu en dat genoot blijkbaar de
voorkeur van het beestje, want telkens weer
sloop hij het logement binnen en ging hij – tot
grote colère van de zaakvoerder - met de vis
aan de haal. Het kwam algauw uit dat de hond
de dader was en Frans zijn baasje. In die tijd
hadden de Polen in ons land een slechte reputatie: zij werden geassocieerd met diefstallen en
inbraken; vandaar dat Frans Pauwels spoedig
de bijnaam kreeg van de Polen.
Frans Pauwels was - als zovelen in die tijd – ongeletterd (maar hij was wel sterk in rekenen).
Typisch voor de ongeletterden was dat zij vaak
van jongs af aan dermate met hun bijnaam waren vergroeid, dat zij zelfs hun eigen naam niet
kenden (de identiteitskaart werd pas geïntroduceerd in 1919). Frans was daarvan een typisch
voorbeeld. Als men naar Frans Pauwels vroeg,
bougeerde hij niet – zei men de Polen, dan spitste hij de oren. Bekend is het waar gebeurde
voorval, toen een ambtenaar in ’t Foort op zoek
was naar Frans Pauwels. Hij vond hem zonder
het te weten aan zijn voordeur en vroeg hem
waar Frans Pauwels woonde. Helemaal aan den
andere kant van ’t Foort, zei de Polen, verwijzend naar zijn naamgenoot Charel Pauwels
(bijgenaamd de Slaper). Bij Charel gekomen,
stuurde die de ambtenaar helemaal terug naar
de andere zijde, naar de ware Pauwels. Na zo
nog een paar keer over en weer gestuurd te zijn,
zei Charel Pauwels tot de ambtenaar: Ge moet
naar ‘de Polen’ vragen. Zo gezegd, zo gedaan –
en zo kwam de vermoeide ambtenaar tot de
vaststelling dat de man die hij het eerst had ont-

Wie kent de
vondeling van de
Velle?

Deze foto van vóór 1914 stelt de vondeling van
de Velle voor (links). Maar meer is tot dusver
niet bekend. Wie weet meer over deze vondeling? Alle informatie is welkom bij redactiesecretaris Dominique Oste, tel. 03-710 13 31,
fax 03-771 98 84, e-mail: info.temse@pi.be.

Expo nog tot zondag 22/9

Velle vierde 100 jaar kerk

V.l.n.r. gemeentesecretaris Luc Verhulst, Marcel Aerssens (voorzitter Kerkraad), Hugo Van Lemmens, E.H. Erik Van Hulle, Jozef Van Lemmens, schepen Franky De Graeve, Trees Van Bel, Marleen De Mulder, André Anné, schepen Hugo Maes, Stany Plasschaert, gemeenteraadslid Debbie
Vermeiren, André Van der Gucht, gemeenteraadslid Nicole Van der Vieren, Frank Jespers en Marijke D’Hollander
In het weekend van 23-25 augustus vierde de
parochiegemeenschap van Velle de 100ste verjaardag van de kerk. Het feestprogramma ving
aan op vrijdagavond met de opening van de
tentoonstelling Droefheid en vreugde in de kerk
door schepen Franky De Graeve. Deze expo in
de Sint-Jozefkerk is nog één weekend te bezichtigen (zaterdag 21/9 na de avondmis en
zondag 22/9 van 15 tot 17 uur).
Het vrijdagprogramma werd afgesloten met
een (verkleed) Bal 1900 en vuurwerk. Op zaterdag was er volksvermaak en een jeugdfuif.
De hoogtepunten vonden plaats op zondag 25
augustus:
- een jubelmis, die rechtstreeks door VRT1
werd uitgezonden
- een academische zitting in de parochiezaal,
waarop het woord werd gevoerd door burgemeester Luc De Ryck (ontstaan van de kerk),
vicaris-generaal Paul Van Puyenbroeck (wordingsgeschiedenis van de parochies) en voorzitter van de kerkfabriek Marcel Aerssens
(rol en samenstelling van de kerkfabriek); alledrie brachten zij hulde aan E.H. Erik Van
Hulle, pastoor sinds augustus 1984, voor zijn
gedreven en creatieve inzet, die geresulteerd
heeft in een indrukwekkende lijst realisaties;
E.H. Van Hulle belichtte op zijn beurt de achtereenvolgende pastoors van Velle; de muzikale opluistering werd verzorgd door de
Vellese Speelschaar.
- receptie voor genodigden en parochianen
- feestbanket
Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van
de kerk werd het boek Sint-Jozefskerk Velle ge-

publiceerd. Auteur is pastoor Erik Van Hulle.
Het is een naar vorm en inhoud uitstekende publicatie. Prijs: 13 euro.
Daarnaast werd nog een aandenken gecreëerd:
een keramisch kruisje, verkrijgbaar tegen 10
euro.
Het boek en het kruisje worden samen aangeboden tegen 20 euro. Ze zijn verkrijgbaar bij
Marc Van Lombergen, Veldstraat 381, 9140
Temse, tel. 03-771 25 55.

Vicaris-generaal uit India op
bezoek in Temse
Dr. A. R. Chinnappan, vicaris-generaal van het
bisdom Kumbakonam in India, bracht eind juli
een 5-daags bezoek aan Temse, waar hij verbleef bij het echtpaar Frank en Jella MoreelsVlaminck. Zijn bezoek maakte deel uit van de
campagne ter verwerving van financiële middelen voor het project Mensch Trust, dat kansen
wil creëren voor de kinderen uit de armste wijken van India. Dat project wordt geleid door fotograaf-journalist Christoph Lambert (Gent),
die in het voorjaar van 2000 zijn fotografisch
India-werk tentoonstelde op de Dacca Loft in
Temse.
Op vrijdagavond 26 juli werd de vicaris-generaal door burgemeester Luc De Ryck op het gemeentehuis ontvangen, in aanwezigheid van
Christoph Lambert, Frank en Jella MoreelsVlaminck en een delegatie van Velle, die werd
geleid door pastoor Erik Van Hulle en meerdere leden van de Vellese kerkfabriek omvatte,
naast sympathisanten.
De burgemeester schetste in het kort een beeld
van Temse, waarna de vicaris-generaal zijn
werk in India belichtte. Christoph Lambert gaf
nadere toelichting omtrent het project Mensch
Trust.
De parochie en de kerkfabriek van Velle bereiden momenteel een actie voor, waarvan de opbrengst is bestemd voor het project.

De aanwezigen op de ontvangst van de vicaris-generaal, met vooraan zittend v.l.n.r. Marcel
Aerssens, voorzitter van de kerkfabriek Velle, pastoor Erik Van Hulle, de Indiase vicaris-generaal
dr. A.R. Chinnappan, burgemeester Luc De Ryck (met vakantiebaardje en omhuld door het handgeweven weefsel dat hij van de geestelijke als geschenk kreeg), Jella Vlaminck, Christoph
Lambert en Frank Moreels.
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50 jaar Christus-Koningparochie
Activiteiten feestprogramma september-december.
- Vrijdag 20 september vanaf 20 uur, zaterdag
21 september vanaf 14 uur en zondag 22 september vanaf 11 uur: tentoonstelling ’t Bruist
in Korea in het Parochiaal Centrum en de
kerk (beeldende en toegepaste kunst van parochianen, herinneringen aan vroegere verenigingen, oude foto’s van de school, video
over de wijk vroeger en nu, kerktoren toegankelijk op zaterdagnamiddag)

- Vrijdag 11 oktober, 20 uur: quiz in het Parochiaal Centrum, met ook aandacht voor de
Hollebeekwijk

zondag 15 december (15 uur), vrijdag 20, zaterdag 21 december (20 uur): toneelvoorstelling Scrooge door Oberon

- Zondag 24 november, 10 uur: plechtige geconcelebreerde H. Mis in de feestelijk versierde Christus-Koningkerk, met alle nog levende priesters die de parochie gekend heeft,
voorafgegaan door Mgr. Arthur Luysterman,
bisschop van Gent

- Zondag 22 december, 19.30 uur: Kerstconcert in de kerk
Aansluitend: slotevenement

- Vrijdag 13 en zaterdag 14 december (20 uur),

De jubileumbrochure is nog steeds verkrijgbaar tegen 5 euro bij Theo Baeke
(Eupenlaan 11, Temse, tel. 03-771 32 35).

Uit de oude doos

6de leerjaar meisjesschool Hollebeek in 1956-1957

Ter gelegenheid van de viering ‘50 jaar Christus-Koningparochie’ en als voorsmaakje van de tentoonstelling ’t Bruist in Korea publiceren wij deze
foto ‘uit de oude doos’ van het 6de leerjaar van de meisjesschool Hollebeek in 1957. De foto werd ons bezorgd door Annie Brys, geboren in de Hollebeekstraat en sinds haar huwelijk in 1970 woonachtig in Bazel.
De leerlingen (° 1945) per bankenrij, van vóór naar achter, telkens v.l.n.r.:
- rechterrij: Maria Van Rossem, Yvonne De Schoenmaeker, Annie Brys, Annique Verheyen, Monique Baetens, Rita Van Broeck, Rita Vergauwen,
Gerda Poeck, Maria Van San, Maria Blommaert, Godelieve De Decker en Edda Stuer;
- middenrij: Jenny Cuyt, Francine Heirbaut, Betty Rosseels, Anne-Marie Vercauteren, Henriette Poeck, Rita Meersman, Christiane Meersman,
Maria Van Mele, Godelieve Andries, Jenny Van Hese en Suzanne Smet;
- linkerrij: Magda De Laet, Magda Mys, Angèle De Cauwer, Bertha Van Mele, Yvette Huyghe, Jenny Gosselin (†), Liliane Verhulst, Monique
Verheyen, Suzanne Van Landeghem en Greta Dullaert (†)
De onderwijzeres is Margriet Blommaert, echtgenote van oud-gemeentebediende Herman Canfyn.
10

Tentoonstellingskalender
GEMEENTEMUSEUM
Van 26 oktober tot 10 november:
Groepstentoonstelling Culturele Centrale
Temse
Van 7 tot 22 december:
Expo Geboortekaartjes getekend door striptekenaars
Organisatie: Culturele Vereniging Spirit en Gemeentelijk Cultuurcentrum
Openingsuren: zaterdag 14-18 uur en zondag
10-12 uur en 14-18 uur
Info: Gemeentemuseum, Kasteelstraat 16, Temse, tel. 03-771 48 18 (weekend) en 03-710 12
52 (weekdagen).
DE WATERMOLEN
Van 31 augustus tot 29 september:
Beeldhouwwerken van Valeer Peirsman met
uitgave van kunstboek
Organisatie: Gemeentelijk Cultuurcentrum,
OLAV en Gemeentemuseum
Toegankelijk: zaterdag 14-18 uur en zondag
10-12 uur en 14-18 uur
Van 5 tot 13 oktober:
Schilderijen Toine Housters
Toegankelijk: zaterdag en zondag 14-17 uur
Van 19 tot 27 oktober:
Tentoonstelling Steendrukstenen
Organisatie: Culturele Vereniging Spirit
Toegankelijk: zaterdag en zondag 14-18 uur

André Verhelst, 100 000ste bezoeker in Gemeentemuseum
Op zondagochtend 16 juni werd de 100 000ste
bezoeker genoteerd in het Gemeentemuseum.
André Verhelst, vergezeld door zijn echtgenote
Ingrid Ghys, werd begroet door burgemeester
Luc De Ryck, museumvoorzitter Romain Van
Hautekerke, beheerraadslid Paul Blaton, museumverantwoordelijke Eva Van Strydonck en de
kunstenaars Tony en Francis Peirsman, de exposanten van de toen lopende tentoonstelling,
de 248ste sinds de opening op 18/11/1983. De
burgemeester schetste kort de geschiedenis van
het museum, situeerde de instelling in het kader
van het toeristisch beleid en reikte attenties uit
namens het gemeentebestuur. Namens de raad
van beheer overhandigde museumvoorzitter
Romain Van Hautekerke publicaties van het
Gemeentemuseum.
André Verhelst (° 29/6/1947) uit de Rozenlaan
in Temse is een geregelde bezoeker van het Gemeentemuseum: hij bezoekt alle wisseltentoonstellingen. Zelf volgde hij 17 jaar les aan de
Academie van Temse, onder meer bij Jet Vael
en René Van Kersavond.
Het Gemeentemuseum werd in de herfst van
1942 - in volle oorlogstijd - opgericht door
schepen van onderwijs Jean Boeykens (die later ook het Museum Heraldiek Benelux stichtte). Het pand Markt 24 werd gehuurd en in gebruik genomen als museumgebouw.
In 1950 verloor het Museum (ingevolge verkoop) zijn gebouw, het begin van een kruistocht
van accommodatieproblemen. Het bestuur
diende het zonder gebouw te stellen, wat uiteraard een grote handicap voor de werking bete-

kende. Pas in 1966 beschikte men opnieuw
over een eigen (opnieuw gehuurd) pand: de patriciërswoning De Klokke, Markt 4. Het pand
werd in 1972 verkocht en het museumbestuur
viel opnieuw zonder gebouw. Toen begon het
gevecht om een eigen (niet langer te huren)
pand. De keuze viel op het oude brouwershuis
Lambrechts-Verbeeck in de Kasteelstraat, dat
eigendom was van het gemeentebestuur.
Op 18 november 1983 werd het gebouw officieel in gebruik genomen.
Het succes van het museum wordt vooral gevormd door de combinatie van een vaste tentoonstelling (Temse aan de Schelde, tweede
verdieping) en een ruimte voor wisseltentoonstellingen (eerste verdieping): daardoor heeft
de bezoeker geregeld een nieuwe reden om terug te keren.
De Top 3 van de drukst bezochte tentoonstellingen ziet eruit als volgt:
1 Ponton Temse - 4 807 bezoekers
Periode: 23/6-30/9/1990
Organisatie: gemeentebestuur en Museum
Hedendaagse Kunst Gent m.m.v. TEK
2. Willy Vandersteen, 45 jaar striptekenaar 2 326 bezoekers
Periode: 28/2-8/3/1987
Organisatie: gemeentebestuur, Standaard
Uitgeverij Antwerpen en Culturele Vereniging Spirit
3. Temse en de Schelde: van IJstijd tot
Romeinen - 2 163 bezoekers
Periode: 19/8-15/10/1989
Organisatie: gemeentebestuur, Gemeentemuseum en RUG

Van 16 tot 18 november:
Expo leden Fotoclub Flash
Toegankelijk: zaterdag en zondag 14-17 uur en
maandag 18/11: 10-13 uur
Info: De Watermolen, Wilfordkaai 23, Temse,
tel. 03-771 51 31
DACCA LOFT
Van zaterdag 7 tot en met zondag 29 september:
Schilderijen Getuigenis in stilte - vóór het afscheid - Boelwerf Temse anno 2001 van Jan
D’Olieslager, Tonnie Hermans en Audrey Howlett
Organisatie: Gemeentelijk Cultuurcentrum
Toegankelijk: zaterdag en zondag 14-18 uur
Info: tel. 03-710 12 52 (Cultureel Centrum)
Reservatie Dacca Loft, Kasteelstraat 74: tel.
03-710 12 61 (Viviane Pauwels, secretariaat)

V.l.n.r. Eva Van Strydonck, Francis Peirsman, burgemeester Luc De Ryck, Tony Peirsman, André
Verhelst, Paul Blaton, Ingrid Ghys en Romain Van Hautekerke
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Voorstelling op vrijdag 22 november

Clemens De Landtsheer, Rik De Meester en Boelwerf
centraal in Jaarboek 2001 Gemeentemuseum
Op vrijdag 22 november (20 uur) vindt in
Theaterzaal Roxy de officiële voorstelling
plaats van het Jaarboek 2001 van het Gemeentemuseum van Temse. Deze 30ste editie bevat
- onderwerpen die teruggaan tot de diepere geschiedenis: de toponymie van Steendorp en
de gestigmatiseerde Livina Sanders;
- bijdragen die de 20ste eeuw bestrijken: Clemens De Landtsheer en Rik De Meester;
- actualiteit: Boelwerf, verleden en toekomst,
en jaaroverzicht 2001.
Het Jaarboek (15 euro) is op de voorstellingsavond verkrijgbaar. Naderhand kan het worden
bekomen in het Gemeentemuseum (zaterdag
14-18 uur; zondag 10-12 en 14-18 uur).

Clemens De Landtsheer
Centraal staat geboren en getogen Temsenaar
Clemens De Landtsheer (Temse, 1894 – Oostende, 1984), die 40 jaar lang (1921-1960) secretaris was van het IJzerbedevaartcomité. Burgemeester Luc De Ryck, een trouwe bezoeker
van De Landtsheer tijdens diens laatste levensjaren, vroeg aan drie intimi van De Landtsheer
om hun herinneringen aan de IJzerbedevaartsecretaris op papier te zetten. Zij gingen op het
voorstel in en schreven vanuit hun eigen invalshoek hun memoires. De drie vertrouwelingen,
wiens gedenkschriften zijn gebundeld onder de
titel Herinneringen aan Clemens De Landtsheer, zijn
- Marnix Maekelberg (Gistel), voor wie De
Landtsheer als een vader was;
- Carlos Van Louwe (Koksijde), met wie De
Landtsheer de passie voor Vlaanderen en de
Vlaamse Beweging en in het bijzonder de IJzerbedevaarten deelde;
12

- Roger Van Bouchaute (Aalter), die als inspecteur van de verzekeringsmaatschappij De
Noordstar en Boerhaave De Landtsheer als
verzekeringsagent (na zijn pensionering) bijstond.
Bovendien bevat het Jaarboek een bijdrage over
De Landtsheer als filmer. Van 1929 tot 1940
had hij een eigen filmmaatschappij: Flandria
Film. Hij was een pionier als actualiteitsfilmer;
zijn verslagen waren te zien in het wekelijkse
cinemanieuws. Zijn filmisch werk wordt momenteel bestudeerd in het kader van Licht op
een collectief verleden, een project van de Universiteit Gent en het Koninklijk Filmarchief,
dat de ontsluiting en het doelmatig gebruik van
documentair filmmateriaal uit de nitraatperiode
(1895-1955) beoogt. Uit die studie komt De
Landtsheer naar voor als een uitstekend filmer.
De bijdrage Nieuw licht op ‘Vlaamsche Gebeurtenissen’: de filmactiviteiten van Clemens
De Landtsheer geeft een stand van zaken van
het onderzoek. Zij is van de hand van Roel Vande Winkel, historicus en wetenschappelijk onderzoeker voor Licht op een collectief verleden,
en Daniël Biltereyst, hoofddocent van de Vakgroep Communicatiewetenschappen van de
Universiteit Gent; hij is promotor van enkele
onderzoeksprojecten, waaronder Licht op een
collectief verleden.
Zowel hun bijdrage als de Herinneringen aan
Clemens De Landtsheer worden geïllustreerd
door een selectie representatieve foto’s.
Rik De Meester, oostfrontstrijder, voorzitter
Sint-Maartensfonds
Van de hand van Jean De Block is de biografie
van Rik De Meester.
Rik De Meester (Temse, 1918 – Brasschaat,
1994), bakkerszoon, kajotter, bediende op de
Boelwerf, meldde zich in 1942 als oostfrontstrijder. Na de oorlog werd hij bij verstek tot 12
jaar hechtenis veroordeeld. Meer dan 4 jaar
bleef hij krijgsgevangen in Rusland. In 1949
keerde hij naar België weer. Na zijn vrijlating
in juli 1950 vestigde hij zich in Zele. Hij integreerde zich in het maatschappelijk leven als
verzekeraar. Het erepark in Stekene, opgericht
in 1968 en gewijd aan de gesneuvelde oostfrontstrijders, kwam vooral onder zijn impuls
tot stand. Aanvankelijk was hij voorzitter van
de afdeling Waasland van het Sint-Maartensfonds (dat de gewezen oostfrontstrijders verenigt); vanaf 1969 (en tot zijn dood) was hij nationaal voorzitter.
De biografie is geïllustreerd.

Auteur Jean De Block (° Temse, 1928) was jarenlang leidend scheepsbouwkundig tekenaar
op de Boelwerf en leraar scheepsbouw. Als
voorzitter van de Werkgroep Wandel- en Fietspaden van Toerisme Temse was hij medeauteur
van het boek Fietsen door natuurrijk Temse
(2000). Zijn levendige belangstelling voor
Temse en zijn geschiedenis van de 20ste eeuw
lag aan de basis van zijn late roeping als vorser
en auteur.
Van zijn bijdrage die in het Jaarboek verschijnt,
is een zeer uitgebreide versie gemaakt op beperkte oplage. Zij bevat tal van bijlagen en foto’s. Die extra editie is voor de geïnteresseerden
ter beschikking in de bibliotheek van Temse.
Livina Sanders, de gestigmatiseerde van
Temse
Livina Sanders (Temse, 1629 – Gent, 1652)
alias Zuster Francisca Clara van Sint-Lieven
was lid van de orde der Zusters Penitenten in
Gent. Haar verlangen om deelachtig te worden
aan het lijden van Jezus Christus kwam reeds
tot uiting toen ze nog thuis was. Eens in het
klooster werd dit verlangen intenser. Naast
geestesverrukkingen en visioenen bezat zij ook
de gave van de profetie. Bovendien werd zij getroffen door inwendige stigmata, die haar lichamelijk erg deden lijden. Zij werd slechts 23 jaar
oud. Auteur Toon Brijssinck (° Temse, 1918)
verdiept zich al vele jaren in de plaatselijke geschiedenis. Van zijn hand zijn o.a. de boeken
Het kulturele leven te Temse van 1885 tot 1914
en Leo De Nayer.
Toponymie van Steendorp
Eregemeentearchivaris Jerome Smet (° Temse,
1929), de prins van de geschiedschrijving van
Temse, bestudeert al meerdere jaren de toponymie van zijn gemeente. In vorige Jaarboeken
publiceerde hij de toponiemen van Elversele en
de kerngemeente Temse en hun betekenis. In
het Jaarboek 2001 komen de plaatsnamen van
Steendorp aan bod.
Boelwerf
Onder de titel Nieuwe toekomst voor ex-terreinen Boelwerf: woongebied en industriezone
geeft burgemeester Luc De Ryck een stand van
zaken omtrent de toekomst van de ex-Boelgronden. Het hoofdstuk bevat ook de toespraak
die de burgemeester op woensdag 19 december
2001 hield ter gelegenheid van de verkoop van
de gronden; daarin is ook de hele geschiedenis
van de Boelwerf (1829-1994) vervat.

Koninklijke bezoeken aan Temse
Temse heeft in totaal 22 maal leden van het
vorstenhuis op bezoek gehad. Het Jaarboek bevat de lijst van die bezoeken - waarvan 16
m.b.t. Boelwerf - mét de jaartallen en de namen
van de koninklijke bezoekers.
Temse in galop in 2001
Traditioneel besluit het Jaarboek met de voornaamste gebeurtenissen in Temse in het voorbije jaar.

Heldenhuldezerkje voor
C. De Landtsheer
Op donderdagochtend 11 juli vond op het kerkhof van Temse de inhuldigingsplechtigheid
plaats van het heldenhuldezerkje op het graf
van Clemens De Landtsheer (Temse, 1894 –
Oostende, 1984). C. De Landtsheer, die z’n hele leven wijdde aan de Vlaamse zaak in het algemeen en de IJzerbedevaarten in het bijzonder, was veertig jaar lang (1921-1960) secretaris van het IJzerbedevaartcomité. Van bij z’n
geboorte tot 1935 was hij woonachtig in Temse.
Op uitdrukkelijke vraag van voorzitter Frans
Daels verhuisde hij toen naar de plaats van het
gebeuren.
Het initiatief tot het plaatsen van een heldenhuldezerkje ging uit van burgemeester Luc De
Ryck en werd gerealiseerd door het gemeentebestuur, het Verbond van Vlaamse Oud-Strijders (V.O.S.) – C. De Landtsheer was in 1919
stichter en eerste voorzitter van V.O.S.-Temse en het IJzerbedevaartcomité.
Op de plechtigheid op het kerkhof in Temse –
niet toevallig op 11 juli – werd achtereenvolgens het woord gevoerd door burgemeester Luc
De Ryck, Luc De Meyer, afgevaardigde-bestuurder van V.O.S.-nationaal, en Lionel Vandenberghe, voorzitter van het IJzerbedevaartcomité. De plechtigheid werd bijgewoond door
ruim 150 belangstellenden, onder wie – naast
leden van schepencollege en gemeenteraad – C.
De Landtsheers dichtste vrienden en erfgenamen Marnix Maekelberg en Carlos Van Louwe,
Jozefa Van Raemdonck (nicht van de gebroeders Van Raemdonck), dr. Kamiel Bulterys
(zoon van Octaaf Bulterys, met wie C. De
Landtsheer het frontblaadje Onze Temschenaars uitgaf en V.O.S.-Temse oprichtte), Jan
Debeuckelaere (zoon van Adiel alias de
ruwaard), en talrijke vertegenwoordigers van
het IJzerbedevaartcomité en V.O.S.-nationaal.

Historiek heldenhuldezerkjes
De heldenhuldezerkjes, die ontstonden in het
laatste jaar van Wereldoorlog I, werden ontworpen door Joe English. Zij waren voorzien van
een Keltisch kruis met als opschrift AVV-VVK
en daaronder een afbeelding van een blauwvoet. De zerkjes, bestemd voor gesneuvelde
Vlaamsgezinde soldaten, moesten de Belgische
grafstenen met als opschrift Mort pour la patrie
(gesneuveld voor het vaderland) vervangen. In
1923 besloot de regering
alle voorlopige grafstenen (waaronder ook de
heldenhuldezerkjes) te
vervangen door uniforme
grafstenen om aan alle
militaire kerkhoven eenzelfde aanblik te geven.
Op de IJzerbedevaart van
1924 werd besloten de
bedreigde zerkjes samen
te brengen op één Vlaams
kerkhof. Het Comité
kocht daarvoor een stuk
grond aan in Kaaskerke.
De plannen konden echter niet worden uitgevoerd: het merendeel van
de zerkjes bleek reeds

weggenomen en werd gebruikt voor het aanleggen van wegen... Door het protest van het IJzerbedevaartcomité, V.O.S. en andere Vlaamse
organisaties konden 130 grafzerkjes worden
gered. De feitelijke organisatie van deze reddingsactie berustte bij Clemens De Landtsheer.
Later bekwam het Comité dat ook de resterende zerkjes door het Ministerie van Landsverdediging werden teruggegeven. Omdat het oorspronkelijke plan om alle heldenhuldezerkjes
in Kaaskerke samen te
brengen niet meer kon
worden uitgevoerd, rees
het idee om een groot gedenkteken voor alle
Vlaamse soldaten op te
richten. Dat vormde de
aanleiding tot de bouw
van de IJzertoren naar
het model van de heldenhuldezerkjes. Als secretaris, propagandist, organisator en vooral ook
geldinzamelaar geldt
Clemens De Landtsheer
als één der voornaamste
bouwers van de eerste
zowel als de tweede toren.

Uit de oude doos

Afschrijvers op de Boelwerf in 1958

Bovenstaande foto, geschonken aan het gemeentebestuur door Werner De Bauw, werd genomen op
de Boelwerf in 1958 en toont een ploeg afschrijvers van platen (voor ontwerp scheepsmal) onder
leiding van meestergast Jozef Maes, wiens 100ste verjaardag in Temse werd gevierd op zondag 24
maart jl.
U herkent v.l.n.r. bovenaan Freddy Verhulst en Jozef Vergauwen; vooraan Gustaaf Peleman, Roger
Janssens, Lucien Van Mieghem, Werner De Bauw, (de nu 100-jarige) Jozef Maes, Willy Geerinck
en Hugo Mertens.
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Tot 6 oktober

Tekenwedstrijd Ereprijs Jos Hoste
- onderwerp: Jommeke
De Oud-Leerlingenbond van de Academie en
Vaktekenschool van Temse (O.L.A.V.) organiseert dit jaar zijn 41ste tekenwedstrijd Ereprijs
Jos Hoste in het teken van Jommeke. Speciaal
voor de tekenprijskamp maakte Jef Nys de tekening Jommeke in Temse; deze zal gepubliceerd worden op de diploma’s en op de frontpagina van de palmaressen die de aanwezige
deelnemers op de prijsuitreiking (19 januari,
Roxy) zullen ontvangen.
Voor iedere leeftijdsgroep werd een ander onderwerp rond Jommeke bedacht:
a) 1ste en 2de leerjaar: Jommeke in de kelder
b) 3de en 4de leerjaar: Jommeke tussen de piraten
c) 5de en 6de leerjaar: Kan Jommeke zwemmen?
Er moet getekend worden op wit papier. Dit
kan, indien gewenst, worden bekomen in de

Fragment uit het Jommeke-album ‘Het zevende zwaard’
Academie. Formaat: max. 50 cm x 32,50 cm.
De tekening moet origineel zijn (geen kopie
van een bestaande tekening!). Plakwerk (collage) is niet toegelaten.
De keuze van materiaal is vrij (potlood, houtskool, pastel, waterverf,...) - zie eventueel reglement van de tekenwedstrijd, dat beschikbaar is
in alle scholen van het Waasland en Klein-Bra-

bant, evenals op het secretariaat van de Academie en Vaktekenschool, Schoolstraat 17, Temse, en op het gemeentehuis (gelijkvloers, loket
1).
Elke deelne(e)m(st)er mag slechts één tekening
indienen.
Op de niet-betekende kant van het papier dient
vermeld: naam, volledig adres, telefoon, geboortedatum en naam van de dagschool en leerjaar. Ook dient vermeld of u les volgt aan de
Academie van Temse of in een wijkafdeling of
filiaal.
De tekeningen dienen ten laatste op zondag 6
oktober te worden afgegeven of verzonden aan
- Academie en Vaktekenschool, Schoolstraat
17, 9140 Temse - tel. 03-771 10 03
- O.L.A.V., p/a Edmond Colyn, Hollebeek 30,
9140 Temse - tel. 03-771 11 51
De prijsuitreiking vindt plaats in Theaterzaal
Roxy, Stationsstraat 29, op zondag 19 januari
om 14.30 uur en/of vanaf 16.30 uur tot 17 uur.
De 300 beste tekeningen zullen van zaterdag 18
tot zondag 26 januari tentoongesteld worden in
het Gemeentemuseum, Kasteelstraat 16.

Uit de oude doos

3de leerjaar meisjesschool ISA in 1946

Bovenstaande foto, eigendom van Olga Van
Bosch (Wilfordkaai), werd genomen op 9 juli
1946 en stelt de leerlingen (°1937) voor van het
3de leerjaar van het Instituut Sint-Amelberga
tijdens het schooljaar 1945-1946.
U herkent v.l.n.r.:
eerste rij: Annie Van Havere, Liliane Van Mele,
Anita Westelinck, Julienne De Lamper, Frieda
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Verhulst, Frieda Moonen, Annie Weyn, Lily Van
der Gucht, Wilfrieda Smet, Emiliana De Buyser
en Els Van der Mynsbrugge;
tweede rij: Juffrouw Laura (Heirbaut?), Huguette Van Dyck, Odette Van Uytvanck, Florence Van Breuseghem, Leona Bollaert, Liliane
Verdonck, Maria Verhulst, Godelieve Geerinck,
Peggy Rombout, Madeleine De Middelaer en
Betty Engels;

derde rij: Annemie Waltens, Annie Smet, Maria
Verhelst, Hedwige Massart, Nelly Van Overloop,Odette Vercraeyen (?), Marie-Louise Casteleyn, Yvonne Volckerick en Gabrielle De Vlieger.
Voor bevestiging van de vetgedrukte namen of
opmerkingen: tel. 03-710 13 31 (gemeentelijke
Informatiedienst - Dominique Oste).

Academie
treedt naar buiten
* Van 14 september tot 13 oktober:
Tentoonstelling portretfoto’s van leerkrachten van de Academie, gemaakt door leerlingen
van de afdeling Fotografie uit het filiaal in
Bornem
Plaats: nieuwe tentoonstellingsruimte Academie, Schoolstraat 17
Toegankelijk: zaterdag 10-12 uur en 14-17 uur;
zondag 10-12 uur (aanmelden op het secretariaat!)
* Zaterdag 21 en zondag 22 september:
Hommageweekend Boelwerf: het atelier Vrije
Grafiek toont een totaalproject met grafische
werken, installaties, soundscape, poëzie en een
computerprojectie; ook het schildersatelier zal
actief zijn.
Plaats: hangar Boelwerf (bereikbaar via Dijkstraat; volg pijlen!)
Toegankelijk: zaterdag 11-17 uur; zondag 1017 uur

Cursus kunstgeschiedenis
De Academie en Vaktekenschool en het Gemeentelijk Cultuurcentrum organiseren dit
schooljaar opnieuw een cursus kunstgeschiedenis. Iedereen is welkom!
Plaats: in de lokalen van de Academie.
Tijdstip: maandagavond (19-21.30 uur) om de
14 dagen (behalve tijdens schoolvakanties) aanvang: maandag 2 september
Onderwerpen:
- De ingenieurs van de oudheid
- De grootmeesters van de mozaïekkunst
- De kunst van de catacomben
- De oudste christelijke kerken
- Rotstekeningen in Zweden
- Het mysterie van de Tollundman
- Stavkerker in Noorwegen
- Van Edvard Munch en Gustav Vigeland
- De Belle Epoque
- De kunst van het interbellum
- Renaissance, barok, rococo en classicisme in
België
Lessen o.m. aan de hand van diaprojecties, videofilms en didactische uitstappen
Leraar: Alex De Schutter
INSCHRIJVEN is nog mogelijk tot 30 september op het secretariaat van de Academie, Schoolstraat 17, Temse,
tel. 03-771 10 03 (tijdens lesuren).
Inschrijvingsgeld: 48 euro

CENTRUM VOOR
VOLWASSENENONDERWIJS
CVO Temse, Schoolstraat 17, 9140 Temse, tel. 03-771 33 41
E-mail: directie@cvotemse.be
www.cvotemse.be
Cursussen gestart op 2 september 2002
met 1050 cursisten!
CENTRUM VOOR LEVENSLANG LEREN
TALEN: Français – English – Español – Italiano
Nieuw: Italiaans – Engels – Spaans ook overdag!
Van beginners tot specialisatie
Prijzen: 50 euro of 65 euro (3 of 4 uur per week)
NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN: enkel overdag, 2 x per week
INFORMATICA ook overdag!
Initiatiecursus - Windows beginners en gevorderden - Internet - Webdesign - Word beginners
en gevorderden - Excel beginners en gevorderden - Access beginners en gevorderden - Inleiding tot programmeren - C++ beginners en gevorderden - Powerpoint - Coreldraw - Photopaint - Visual Basic beginners en gevorderden
Nieuw: Webdesign met Dreamweaver!
Prijs: 23 euro per semester
Ter info: vrijstelling van inschrijvingsgeld voor leerplichtige jongeren van 15 tot 18 jaar, voor
werkzoekenden (VDAB-attest), voor bestaansminimumtrekkers (OCMW-attest) en voor mindervaliden (attest)
Meer dan 1 700 cursisten volgden hier les vorig schooljaar.
Misschien ook iets voor u?
Inschrijven is nog mogelijk tot 30 september!

Tijdens de Infodag op 31 augustus, waarop 242 inschrijvingen werden geregistreerd, gaf
leerkracht Ivo Franck uitleg over de informaticacursussen aan geïnteresseerden.
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deeltijds kunstonderwijs van de V

ACADEMIE EN VAK

Schoolstraat 17 - 9140 Temse - tel. 03-7
e-mail: academie.tem
Wijkafdelingen: Elversele, Temse-Vel
Filialen: Bornem en
*Algemene informatie
Aanvang van de lessen
- Hoofdschool: vanaf 1 september om 8.30 uur
- Woensdagklas: 4 september om 13.30 uur
- Elversele: 4 september om 13.30 uur
- Velle: 4 september om 13.45 uur en 7 september om 9.45 uur
- Steendorp: 4 september om 13.30 uur
- Tielrode: 4 september om 13.30 uur
Inschrijvingsgeld: zoals de wettelijke normen voorzien:
- van 6 tot 17 jaar: 48 euro of 31 euro (sociale reductie)
- vanaf 18 jaar: 158 euro of 91 euro (sociale reductie)
Sociale reducties voor werklozen, werkzoekenden, gehandicapten, leden van éénzelfde gezin -18 jaar, jongeren Bijzondere Jeugdzorg en studenten.

* Lagere graad: van 6 tot 11 jaar
-

Hoofdschool: woensdagnamiddag of zondagvoormiddag
Elversele (Hof ter Elstlaan): woensdagnamiddag
Temse-Velle: woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag
Steendorp (oud-gemeentehuis): woensdagnamiddag
Tielrode (oud-gemeentehuis): woensdagnamiddag

Lagere graad:
- algemeen beeldende vorming
- aanvulling bij dagonderwijs
- creatieve ontplooiing van het kind volgens zijn eigen tempo en eigen
kunnen onder begeleiding van pedagogisch geschoolde leerkrachtenkunstenaars

* Middelbare graad: van 12 tot 17 jaar
- Hoofdschool: zondagvoormiddag
- Velle: woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag
Middelbare graad:
- beeldende vorming: waarnemingstekenen, kleur- en vormstudie en
kunstinitiatie
- voorbereiding op het artistiek atelier (naar keuze) in de hogere graad

*Hogere en specialisatiegraad:
vanaf 18 jaar

Alle materialen en de infrastructuur worden gratis ter beschikking gesteld van de leerlingen. Schoolverzekering is voorzien.
INSCHRIJVEN NOG TOT EIND SEPTEMBER
op het secretariaat van de school
Inlichtingen:
Secretariaat, tel. 03-771 10 03 (tijdens lesuren)
Directeur Jozef Pauwels, tel. 03-771 20 73
Jan De Gendt, tel. 03-771 25 88
Conny Verstraeten, tel. 03-744 09 92
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Tekenen
- basiscursus van het kunstonderwijs beeldende kunst
- hoofdthema is de waarneming naar de natuur; plaaster, stilleven, detailstudie, schetsen, figuur- en portretstudie komen in de loop van de
cursus aan bod
- aandacht voor vorm, lijn, compositie, contrasten en toonwaarden
- diverse technieken en materialen
Schilderen
- waarnemen en weergeven van vorm, kleur, compositie en kleurwaarden
- vertrekkend van het stilleven om te komen tot portretstudie, het landschap, de modelstudie, de persoonlijke verwerking
- alle technieken: olieverf, aquarel, acryl, pastel, enz.

wijs van de Vlaamse Gemeenschap

VAKTEKENSCHOOL

mse - tel. 03-771 10 03 - fax 03-771 65 84
cademie.temse@pi.be
e, Temse-Velle, Steendorp en Tielrode
n: Bornem en Puurs
Vrije grafiek
- hoogdruk: houtsnede, linosnede
- vlakdruk: lithografie, zeefdruk
- diepdruk: etstechnieken
- grafische studie naar stilleven, landschap, model en persoonlijk werk
- monotype
- Nieuw: digitale beeldverwerking - grafische toepassingen met computer
Beeldhouwen en boetseren
- driedimensionele vormstudie vertrekkend van de visuele waarneming van de vorm om te komen tot de figuur- en portretstudie en de
persoonlijke verwerking
- boetseertechnieken, plaaster, metaal, hout, steen, polyester, enz.
Reclamekunst
- affiche-ontwerp: vormgeving, kleur en uitvoering
- lay-out en grafische vormgeving: logo's
- illustratie: specifieke manuele opleiding
- strip: vormgeving en ontwerp
- ontwerp met softwareprogramma’s op computer
Glaskunst
- ontwerp, bewerking, montage
- restauratietechnieken
- naast de traditionele glas-in-loodtechniek wordt er gebruik gemaakt
van hedendaagse technieken, zoals zandstralen, graveren, glasfusing
(smelten), glas kleven, in combinatie met andere materialen.
- glasobjecten
Monumentale kunst
- monumentaal schilderen
- ontwerp, compositie, uitvoering van textiele kunst
- zijdeschildertechnieken, batik, druktechnieken
- raamweven, applicatietechnieken
Keramiek
Draaitechniek:
- opbouw en vormgeving
- toegepaste en industriële vormgeving = servies, potten, vazen
- glazuurtechnieken en decoratie

Sculpturale vormgeving:
- opbouw en vormgeving
- bas-reliëf, monumentaal werk
- vrije vormgeving
- glazuur en decoratie
Architectuurtekenen
(bouwkundig tekenen en CAD)
Praktische en theoretische opleiding aangepast aan de hedendaagse
bouwtechnieken, aangevuld met een grondige opleiding CAD.
Deze cursus wordt gegeven door architect Philippe Vanheck en de
CAD-cursus geeft de leerling de mogelijkheid te werken met de meest
geavanceerde technieken (CAAA - A.M.E. 3-D Studio 4 en MAX, A1plotter, A4-kleurenprinter)
De CAD-cursus (computer ondersteunend tekenen) is opgebouwd rond
het softwarepakket AUTOCAD-release 13 en 14 en AUTOCAD 2000,
dat momenteel het meest gebruikte pakket is op wereldniveau. De cursus richt zich tot diegenen die reeds een opleiding technisch of bouwkundig tekenen hebben genoten.
Fotokunst
Enkel in filiaal Bornem (Cultureel Centrum Ter Dilft)!
Op woensdag- en donderdagavond en zondagvoormiddag
- ontdekken van mogelijkheden
- maken, bekijken, beoordelen en opnieuw beginnen
- bronnen van inspiratie
- de vaardigheid ontwikkelen om zich via de fotografie te uiten
Vrijstelling van theoretische vakken is mogelijk na aanvraag en
voorlegging van diploma!

NIEUW!!!
Cursus voor beginnende volwassenen beeldende vorming
op donderdagmiddag (13.30-17 u.)
Diverse technieken (o.a. tekenen, schilderen,…) worden aangeleerd!
Geen vooropleiding noodzakelijk! Voorbereiding op hogere graad
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Cultuur- en toerismekalender
Iedere zondag
Rommelmarkt; 8-13 uur; Markt; organisatie: en info: Oscar Wierinck,
tel. 03-771 10 89

Zaterdag 5 oktober
Demo-compostdag; vanaf 10 uur; Kattebrug 14 a; organisatie: gemeentelijke Groendienst; inlichtingen: tel. 03-710 12 30

Woensdag 18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december
Ontmoetingsdag rustoord St.-Modestus - kaarting bieden - ook nietkaarters zijn welkom; _ 1 inleg per persoon (_ 25 vooruit); inschrijven
vanaf 14 uur; rustoord St.-Modestus, Hospitaalstraat 37, Steendorp; organisatie: gemeentelijke Seniorenraad, OCMW en rustoord St.-Modestus

Zondag 6 oktober
16de Omloop van Temse; vertrek tussen 8 en 15 uur; Kon. Atheneum,
T. De Deckerlaan 2; organisatie: Wandelclub Temse; inlichtingen: tel.
03-771 10 58
Open Bedrijvendag in Vlaanderen; 10-17 uur; organisatie: Y. Lejaeghere; inlichtingen: tel. 03-266 05 50

Zaterdag 21 september
Concert Muzica 2002 door Ensemble Muziekacademie St.-Niklaas,
Harmonie Arbeid en Kunst uit Steendorp o.l.v. Hector De Jonghe en Fanfare De Demervallei uit Langdorp o.l.v. Johan Maes; presentatie: Claire
Mertens; aanvang 20 uur; feestzaal gemeentehuis Temse; vvk: _ 2,50 –
kassa: _ 3,00; organisatie: Harmonie Arbeid en Kunst Steendorp; kaarten: tel. 03-774 51 17, 03-774 59 24 of 0473-30 22 41
Zondag 22 september
Wegom-voetbedevaart; vertrek 12 uur; organisatie: St.-Amelbergagilde; inlichtingen: tel. 03-771 35 02
Zondag 22 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 november en 1 en
15 december
Openbare ruildag, al dan niet in combinatie met een tentoonstelling van
leden of andere activiteiten; 9.30-12.30 uur; gratis; café De Sportvrienden, Gasthuisstraat 35; organisatie: Postzegel- en Ruilkring Temse
Donderdag 26 september, 17 oktober, 14 november, 12 december
Ontmoetingsdag rustoord De Reiger - kaartnamiddag slag-whist - ook
niet-kaarters zijn welkom; _ 1 inleg per persoon (_ 25 vooruit), 14 uur
(inschrijven vanaf 13 uur); cafetaria rustoord De Reiger, Cl. D'Hooghelaan 8; organisatie: gemeentelijke Seniorenraad, OCMW en De Reiger
Zaterdag 28 september
Bezoek aan de internationale postzegelbeurs in Bouwcentrum Antwerpen; vertrek om 9.30 uur op Markt Temse; gratis vervoer, ook voor
niet-leden; organisatie: Postzegel- en Ruilkring Temse
2de Nacht van de Carnavalist; 20 uur; Waesmeer, Huis ten Halven 41;
organisatie: Carnavalcomtié Temse inlichtingen: tel. 03-771 51 31
Multicultureel feest (gezinswandeling en barbecue); De Leeuwerck,
Gasthuisstraat 72; organisatie: PICO, Steunpunt Mozaïek – WWS; inlichtingen: 03-771 68 75
Zaterdag 28 en zondag 29 september
Opendeur met diverse activiteiten, drankenterras en taartenbuffet; zaterdag 14-17 uur, zondag 10.30-12.30 uur en 14-17 uur; Huize De Wal,
St.-Jorisstraat 67; organisatie: Davidsfonds Temse
Zondag 29 september
Natuurwandeling Schouselbroek; vertrek om 14.30 uur; Scheldepark,
Kasteelstraat; organisatie: Ecotest vzw & CVN Waasland; inlichtingen:
tel. 03-7171 18 97
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Zondag 13 oktober
Natuurwandeling Tielrode-Veer; vertrek om 14.15 uur aan Durmeveer,
St.-Jozefstraat, Tielrode; organisatie: Ons Streven & CVN Waasland; inlichtingen: tel. 03-711 04 43
Woensdag 16 oktober
Workshop Relaxatie door klankschalen; 19.30 uur; Bibliotheek, Oeverstraat 15; organisatie: S.V.V.-Temse
Zaterdag 19 en zondag 20 oktober
Vogeltentoonstelling en -beurs; 9 uur; De Leeuwerck, Gasthuisstraat
72; organisatie: De Sneeuwgors; inlichtingen: tel. 03-771 36 10
Zondag 20 oktober
Natuurwandeling Oost-Sivepolder; vertrek om 14.30 uur aan steenbakkerij Steendorp; organisatie: Ecotest vzw & CVN Waasland; inlichtingen: tel. 03-771 18 97
Vrijdag 25 oktober
Diavoordracht Postwaardestukken; 19.30 uur; gratis; café De Sportvrienden, Gasthuisstraat 35; organisatie: Postzegel- en Ruilkring Temse
Maandag 28 oktober
Info- en diavoorstelling Over stromen en overstromen – een beeld van
de noodzakelijke beveiliging tegen overstromingen langs de Schelde en
haar bijrivieren - door Ludo Dirks, consultant en gewezen kabinetsadviseur en auteur; 20 uur; gratis; café Ons Streven, St.-Jozefstraat 35, Tielrode; organisatie: Ons Streven vzw; inlichtingen: tel. 03-771 30 85
Maandag 11 november
Herdenking Wapenstilstand; eucharistievieringen gevolgd door hulde
aan de slachtoffers van beide wereldoorlogen; 10 uur: Temse-centrum;
9.30 uur: Temse-Velle, Tielrode, Steendorp en Elversele; organisatie: gemeentebestuur; inlichtingen: tel. 03-710 12 52
Wandel-Mee-Dag; vertrek tussen 8 en 15 uur aan polyvalente zaal, Gelaagstraat, Steendorp; organisatie: Temse Wandelclub en gemeentelijke
Sportdienst; inlichtingen: tel. 03-771 10 58
Vrijdag 15 november
St.-Ceciliaconcert; 20 uur; De Gulden Cop, Kasteelstraat 1; organisatie:
Kon. Harmonie St.-Cecilia; inlichtingen: tel. 03-711 05 43

Vrijdag 15 november
5de Algemene Quiz; 20 uur; Parochiaal Centrum Christus-Koning, Prinsenlaan; organisatie: Vriendenkring De Nauwe Band; inlichtingen: tel.
03-774 29 88

Van zaterdag 30 november tot en met zondag 29 december
4de Confrontatie van antiek met hedendaagse kunst; Antiek Atelier,
Hogenakkerstraat 214, Tielrode; organisatie: Dirk Vincke, tel. 03-711 18
25

Zondag 17 november
Natuurwandeling Klei en Vallei; vertrek om 14.15 uur aan Durmeveer,
St.-Jozefstraat, Tielrode; organisatie: Ons Streven & CVN Waasland; inlichtingen: tel. 03-711 04 43

Zondag 1 december
Winterwandeling Scheldepark; vertrek om 14.30 uur aan Scheldepark,
Kasteelstraat; organisatie: Ecotest vzw & CVN Waasland; inlichtingen:
tel. 03-771 18 97

Zondag 17 en maandag 18 november
Winterjaarmarkt Temse; jaarmarkt op maandag

Vrijdag 13 en 20, zaterdag 14 en 21 en zondag 15 december
Toneelopvoering Scrooge; Parochiaal Centrum Christus-Koning, Prinsenlaan; organisatie: Toneelkring Oberon; kaarten: Jef Van Mele, tel. 03296 01 40

Zondag 29 september

Temse verwelkomde 250 000ste
Jacques Raymond boottoerist
en Ingriani met
Amusementsorkest
AMOR
Het Amusementsorkest AMOR (Steendorp),
gegroeid uit de Koninklijke Fanfare Eendracht
maakt Macht, geniet groeiend succes. In hun 5jarig bestaan waren zij al te gast op tal van uiteenlopende manifestaties. Daarnaast waren
vooral hun optredens in Theaterzaal Roxy blikvangers. Het orkest begeleidde er BV's zoals
Danny Wuyts, Bart Van den Bossche en Loes
Van den Heuvel.
Op zondag 29 september, om 16 uur, zijn zij
opnieuw aan het werk in Temse. De plaats van
het gebeuren is het Parochiaal Centrum van de
Christus-Koningparochie, Prinsenlaan 4. Te
gast zijn Jacques Raymond en Ingriani.
Toegangsprijs (vanaf 12 jaar): 6 euro. Kaarten
in voorverkoop: tel. 03-774 14 12.
Volgend jaar, op vrijdag 21 en zaterdag 22
maart, is AMOR opnieuw present in Theaterzaal Roxy. De gast is dan Garry Hagger. Meer
informatie hierover leest u in het jaarprogramma van het Gemeentelijk Cultuurcentrum.

Op vrijdagochtend 5 juli verwelkomde een delegatie van het gemeentebestuur en Toerisme Temse de 250 000ste boottoerist sinds de ingebruikname van de nieuwe aanlegsteiger in 1987. De jubileumtoerist maakte deel uit van een groep van de Christelijke Mutualiteit van Westerlo, die met
de Mozart een boottocht maakte vanuit Temse. De gelukkige was de 61-jarige Wieza Hooremans
uit Voortkapel, een deelgemeente van Westerlo. Burgemeester Luc De Ryck gaf een korte toelichting bij het succesrijke (boot)toerisme in Temse en overhandigde aan de gelukkige een pakket typisch Temsese souvenirs en publicaties.
Op de foto, v.l.n.r., Toerisme Temse-voorzitter Martin De Ryck, havenmeester Willy Van Britsom,
Linda Presberg, Wieza Hooremans, Marina Van Rompaey, burgemeester Luc De Ryck, Jean De
Block, toerismeschepen Franky De Graeve en Jean Paelinck.

Films in cinema Roxy in september
Woensdag 25 september – 14 uur:
Harry Potter en de Steen der Wijzen - familiefilm
Toegang: 2 – 1,5 (red.) euro
Duurtijd: 2.30 uur (pauze inbegrepen)

A Beautiful Mind - actiefilm/komedie
Bekroond tijdens de laatste Oscaruitreiking;
met o.a. Russell Crowe (Gladiator)
Toegang: 2,50 – 2 (red.) euro
Duurtijd: 2.30 uur (pauze inbegrepen)

Zaterdag 28 september – 20.15 uur:

Het filmaanbod voor de komende maanden

verschijnt in de nieuwe omroeper, op kabeltekst
(= gemeentelijke info op tv, via Kanaal 3-teletekst) en in de maandbrochures van het Gemeentelijk Cultuurcentrum, die u gratis worden
toegestuurd na aanvraag (tel. 03-771 00 03 of email: cctemse@pi.be)
19

Quiz ‘Temse
en de Vlaamse
Beweging’
Ter gelegenheid van de 700ste verjaardag
van de Guldensporenslag organiseerde het
gemeentebestuur de quiz Temse en de
Vlaamse Beweging. De eerste reeks vragen verscheen in het gemeentelijk Informatieblad van maart 2002 en de antwoorden in het daaropvolgende nummer (juni),
waarin ook de tweede (en laatste) reeks
vragen werd gepubliceerd.
Hier volgen de juiste antwoorden van de
tweede reeks: 1. Louis Broeckx - 2. Cesar
Hinderdael - 3. (Ludovicus) Alfons Heylen - 4. Arthur Meersman - 5. Paul Naudts
- 6. Edward Van Cotthem - 7. Oscar Van
Durme - 8. Guido Sijs - 9. Frans Van Britsom - 10. Petrus Bolsens - 11. Arthur Hemelaer - 12. Jozef De Schaepdrijver - 13.
Benoit Van Britsom - 14. Homère De
Muyter - 15. Juliaan (Jules) Poppe - 1908
- 16. Jeroom (Hiëronymus) Orlay en/of
Luciaan Orlay - 17. Pieter Dierickx - 18.
Piet Nuten - 19. Pater Bernardinus
D’hooghe - 20. De 9, van wie u er 4 moest
opgeven, waren Theo De Decker, Nicolaas
Orlay, Joseph Crets, Dr. Elewaut, Karel
Van Hoeylandt, Jules Poppe, Dr.
D’Hooghe, Jef Hinderdael en Pieter
Dierckx - 21. Pieter Dierckx - 22. Pater
Regalatus alias Frans Geysen, Pater Adolf
alias Jozef Geysen en Pater Nestor alias
Jozef Poppe - 23. Marie Troch - 24. Hendrik Bulterys - 25. a) Een jongen uit ‘t
Foort - 25 b) Frans Buyens
De winnaars worden gelauwerd op de
avond van de huldiging van De Temsenaars van de 20ste eeuw op vrijdag 20
september, om 20 uur, in zaal Roxy. De
Temsenaars van de 20ste eeuw worden
dan bekendgemaakt aan de hand van een
videofilm (zie blz. 1).
Tien quizwinnaars worden beloond met
waardevolle prijzen, die voornamelijk betrekking hebben op het thema van de quiz.
De samenstellers van de quiz (Luc De
Ryck, Digna Coppieters, Toon Brijssinck,
Martin De Ryck, Annick Rooms en Dominique Oste) hadden zwijgplicht en konden
dus niet worden geraadpleegd om deelnemers te helpen in hun zoektocht naar de
juiste antwoorden.
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Uitgave Kalender 2003 t.g.v.

20 jaar Culturele Vereniging Spirit
(1983-2003)
Temse is de jongste jaren uitgegroeid tot een
waar stripcentrum dankzij de vereende krachten van de Culturele Vereniging Spirit en het
gemeentebestuur. De hoogtepunten betroffen
de vieringen van Vlaamse grootmeesters zoals
Willy Vandersteen (1987), Morris (1989), Paul
Geerts (1991), Jef Nys (1992), Merho (1993),
Karel Biddeloo (1996), POM (1998) en Jeff
Broeckx, Hec Leemans, Jan Bosschaert en Willy Linthout (2000). Die vieringen omvatten een
waaier aan initiatieven en gingen in de regel gepaard met de publicatie van een luxe-editie van
één van hun albums.

Net als ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan
geeft Spirit ook bij haar 20ste verjaardag een
almanak uit die terugblikt op de voorbije jaren.
Die Jaarkalender 2003 omvat afbeeldingen van
de frontpagina van de luxe-edities die Spirit
heeft uitgegeven, 12 in totaal. Enkel de septemberillustratie vormt een uitzondering. Omdat de
frontpagina (in zwart-wit) van het POM-luxealbum Dé verborgen schat zich daartoe niet
leende, werd geopteerd voor tekeningen ontleend aan de affiche en de promotiebrochure,
die de viering van POM in 1998 begeleidden.
De kalender is op beperkte oplage gedrukt. Hij
is verkrijgbaar tegen 5 euro bij Jean De Ryck,
Blindstraat 10, 9140 Temse, tel. 03-710 05 40.

Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Op zaterdag 6 en zondag 7 juli werd in Temse het Feest van de Vlaamse Gemeenschap gevierd.
Het programma ving aan op zaterdagavond met een academische zitting op het gemeentehuis, gevolgd door het optreden van Jan De Wilde & Combo. Op zondag was er om 11 uur een eucharistieviering in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, opgeluisterd door het Sint-Gregoriuskoor van Temse. De
organisatie was in handen van de Davidsfondsafdelingen van Steendorp, Temse en Tielrode, het
gemeentebestuur, de Amedee Verbruggenkring en de Vlaamse Oud-Strijders, met medewerking van
JOC De Nartist en in samenwerking met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling
Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk, en de 11-daagse Vlaanderen-Europa.
Op de foto, genomen tijdens de academische zitting, herkent u v.l.n.r. Johan De Leenheer (pianist),
Geert Vandersickel, cultuurfunctionaris Linda Van Buynder, schepen Hugo Maes, Simon Waltens,
gemeenteraadslid Annemie Muyshondt, cultuurschepen Franky De Graeve, Tony Peirsman, Johan
Van Royen, Werner Maerevoet, gastspreker Herman Suykerbuyck, François Van Royen, Frits Werkers, Armand De Decker, Jozef Maris en gemeenteraadslid Wim Van Rossen.

Recente publi‘Wolkje weet
caties overheid
het niet’, eerste
kinderboek van
De volgende recente publicaties van de federa- Tim Polfliet
le of provinciale overheid of het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap (MVG) zijn gratis
verkrijgbaar of ter inzage aan de infobalie op
het gemeentehuis (= loket 1, tel. 03-710 12 23
- ook op zaterdagmorgen toegankelijk!) én in
de bibliotheek:
- Folders Als ’t is om te klagen, lees dan eerst
deze folder en Overwin je angst voor het internet van de Vlaamse Overheid
- Gezondheidsindicatoren 2000 van de MVGAdministratie Gezondheidszorg
- Stativaria 25 (juli 2002) - De Vlaming over
ons milieu en zijn gedrag en Conjunctuurnota voor Vlaanderen juli 2002 van de MVGAdministratie Planning en Statistiek
- Folder U hebt 101 antwoorden op al uw gsmvragen ontvangen - www.infogsm.be van de
Federale Overheidsdienst
- Wegwijs in de Vlaamse registratierechten Wat moet u wanneer betalen? van het MVGDepartement Algemene Zaken en Financiën
- Folder De nieuwe bouwpremies van de
Vlaamse overheid. Wie weet zitten ze u als gegoten. van de MVG-Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en
Landschappen
- Brochure 24ste Week van het Bos 6-13 oktober - Bosinhoud van de MVG-Afdeling Bos
& Groen
- Brochure Wegwijs in onderwijs en opleiding
2002-2003 - levenslang leren van het MVGDepartement Onderwijs (afdeling Volwassenenonderwijs), VDAB, VIZO en Syntra
- Jaarverslag van de informatieambtenaar
2001 van Francis Decoster
- Tweede jaarverslag 2000-2001 van de Vlaamse Infolijn
- Brochure Successierechten. Minder betalen…
op een beetje meer van de MVG-Afdeling Financieel Management
- Jaarboek 2001 van de provincie Oost-Vlaanderen
- 25 % van de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door vuurtjes in de tuin! van OVAM, de
VMM en het MVG
- Brochure Een schooljaar vol afwisseling in
het onderwijs? Welkom bij de vervangingspool - 2002-2003 van het MVG-Departement
Onderwijs
- Brochure Regelgeving bij het ontbossen van
de MVG-Afdeling Bos & Groen
- De Verrekijker (nr. 4) - thema: heffingen, periodiek tijdschrift van de Vlaamse Milieumaatschappij

Op 1 april verscheen het kinderboek Wolkje
weet het niet, geschreven en geïllustreerd door
Tom Polfliet (° 1976) uit Elversele en uitgegeven door De Eenhoorn uit Wielsbeke. Het
prentenboek (32 blz.) handelt over toekomstdromen en is tegen 12,50 euro verkrijgbaar in
de boekhandels. Het is het eerste boek van de
Elverseelse cartoonist en illustrator, die reeds
tweemaal de Zilveren Hoed won en meermaals
werd bekroond in cartoonwedstrijden. Hij
geeft ook les grafische vormgeving aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in SintNiklaas.
Dit jaar illustreerde hij voor de uitgeverij Davidsfonds het boek Het gat van Kolet Janssen
(juni) en bij uitgeverij Mercurius verschenen 60
wenskaarten van zijn hand.
Tim Polfliet voltooide de kunsthumaniora en
studeerde 6 jaar (grafische vormgeving en
schilderkunst) aan het Sint-Lucasinstituut in
Gent.
Oproep aan verenigingen

Samenstelling
Activiteitenkalender 2003
Met het oog op de samenstelling van de Activiteitenkalender 2003 Toerisme-Cultuur-SportJeugd worden momenteel gegevens verzameld
over manifestaties die volgend jaar in de gemeente worden georganiseerd en openstaan
voor het (grote) publiek.
Langs deze weg worden alle verenigingen verzocht hun activiteitenprogramma 2003 uiterlijk op 30 oktober a.s. in te dienen in het toeristisch infokantoor De Watermolen (Wilfordkaai 23, Temse, fax 03-771 94 34), opdat hun
manifestaties in de Activiteitenkalender kunnen
opgenomen worden.
Het toeristisch infokantoor - waar de Activiteitenkalender gratis ter beschikking zal liggen
van toeristen en belangstellenden - is elke
weekdag open (9-12 uur en 13-16.30 uur - tel.
03-771 51 31).

Nieuwe informatiegids gewijd aan toerisme

‘Ik hou van
Temse’ voor het
eerst in kleur
Sinds 1983 geeft het gemeentebestuur jaarlijks
een Informatiegids uit. In de regel bevat hij Algemene informatie (omtrent alle gemeentelijke
diensten) en de Adressenkalender (zelfstandige
ondernemers en vrije beroepen).
De editie 2003, die eind dit jaar verschijnt, betreft de nieuwe en 5de uitgave van de toeristische gids, gekend als Ik hou van Temse. De
gids, die volledig geactualiseerd werd, omvat
alle grote en kleine toeristische aantrekkelijkheden van de gemeente, inclusief historische
achtergrond. Als dusdanig is hij een waar document, zowel voor de toeristen als voor de eigen
inwoners. De hoofd- en eindredactie berust bij
burgemeester Luc De Ryck.
De toeristische gids zal eind november officieel
worden voorgesteld tijdens een persconferentie
op het gemeentehuis, waarvoor ook de adverteerders zullen worden uitgenodigd.
Als altijd zal hij - gratis - worden bezorgd aan
de eigen inwoners (via huis aan huis bedeling)
en aan de nieuwe inwoners. Voor de toeristen
en dagjesmensen wordt een extra oplage voorzien van 5 000 exemplaren.
Ik hou van Temse verschijnt voor het eerst in
kleur, zonder meerkost voor de adverteerders.
De advertentiewerving, die wordt behartigd
door de firma Wegener/Unijep, is volop aan de
gang, met als afgevaardigde Gill Cruls (gsm
0497-52 51 20 of fax 09-236 40 61).

Stratenplan
met voetwegels
In opdracht van het gemeentebestuur realiseerde de uitgeverij NV Gentle (Heusden-Zolder)
in de lente van 2002 een tijdsaangepast gemeentelijk stratenplan. Het bevat eveneens de
opengestelde officieel erkende voetwegels. Het
plan omvat ook een uitgebreide rubriek Nuttige
inlichtingen. Dankzij het systeem van advertentiewerving kostte de publicatie niets aan het gemeentebestuur.
Het stratenplan werd vóór de zomervakantie –
net zoals in het verleden – gratis huis aan huis
bedeeld en wordt ook gratis aan de nieuwe inwoners bezorgd. Ook voor toeristen is het kosteloos verkrijgbaar.
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Gemeenteraadsbeslissingen
* ZITTING VAN 27 MEI 2002
OPENBARE ZITTING
GEMEENTEREKENINGEN 2001
De gemeenterekeningen over het dienstjaar 2001 werden goedgekeurd:
Begrotingsrekening 2001:
- gewone dienst: positief resultaat van 218 415 704 BEF
- buitengewone dienst: positief resultaat van 32 280 452 BEF
Balans op 31/12/2001 en resultatenrekening 2001:
- boni dienstjaar: 46 221 494 BEF

evenwicht tussen beide pijlers is vervat in het GEMINI(v)-project. Het
distributienetbeheer (toeleveren van energie naar gebruiker) komt voor
70 % in handen van de gemeenten, terwijl Electrabel minderheidsaandeelhouder wordt voor max. 30 %. De energieverkoop wordt aan de vrije
markt overgelaten en de gemeenten kunnen samen voor max. 40 % participeren, terwijl de overige 60 % in handen is van Electrabel. Het GEMINI(v)-project noodzaakt een statutenwijziging, zowel voor de Intercommunale Intergem als voor de financieringsintercommunale cvba Fingem. Bijgevolg verleende de raad goedkeuring aan het ontwerp van statutaire wijzigingen en bijlagen van Intergem en aan dat van Fingem.

KERKFABRIEKEN
De raad verleende gunstig advies aan de rekeningen 2001 van de 7 kerkfabrieken:
1) Onze-Lieve-Vrouw Temse: 2 250 296 BEF ontvangsten - 1 587
353 BEF uitgaven = 662 943 BEF
2) Christus Koning Temse: 1 988 846 BEF ontvangsten - 1 682 265 BEF
uitgaven = 306 581 BEF
3) Heilig-Hart Temse: 1 385 018 BEF ontvangsten - 872 957 BEF uitgaven = 512 061 BEF
4) Sint-Jozef Velle: 13 480 945 BEF ontvangsten - 11 523 057 BEF = 1
957 888 BEF
5) Sint-Jan-Evangelist Steendorp: 1 018 548 BEF ontvangsten - 650 595
BEF uitgaven = 367 953 BEF
6) Sint-Petrus Tielrode: 3 103 272 BEF ontvangsten - 2 025 468 BEF
uitgaven = 1 077 804 BEF
7) Sint-Margaretha Elversele: 963 924 BEF ontvangsten - 798 067 BEF
uitgaven = 165 857 BEF
De dossiers met bewijsstukken worden aan het Provinciaal Gouvernement overgemaakt ter goedkeuring door het Bisdom en de Bestendige
Deputatie van de Provincieraad.
Vervolgens verleende de raad ook gunstig advies aan de wijziging nr. 1
van de begroting 2002 van volgende twee kerkfabrieken:
1) Christus Koning Temse: meeruitgaven = meerontvangsten = 20 000
EUR; de meeruitgaven hebben betrekking op de uitvoering van een
aantal bijkomende herstellingswerken en aankopen (hervoegen deel
van kerktoren en aankoop lampen voor torenklok en nieuwe deurklinken); verhoging gemeentelijke toelage met 20 000 EUR, derhalve aangepast tot 31 561 EUR.
2) Sint-Jozef Velle: meeruitgaven = meerontvangsten = 150 402 EUR;
deze wijziging dringt zich op na voorlegging van de eindafrekening
voor de uitvoering van herstellingswerken aan het kerkgebouw (na de
definitieve oplevering); verhoging gemeentelijke buitengewone toelage met 53 161 EUR.
Tot slot stemde de raad ook in met het verlenen van een bijkomende gemeentelijke buitengewone toelage van 41 696 EUR (= oorspronkelijk
voorziene tussenkomst door de kerkfabriek van 10 % voor het project
Herstelling dakgebinte-bindijzers Sint-Petruskerk) ten gunste van de begroting 2002 van de kerkfabriek Sint-Petrus Tielrode; de definitieve buitengewone toelage komt daardoor op 270 423 EUR.

JEUGDWERKBELEIDSPLAN 2002-2004
Het Jaarplan 2002 werd goedgekeurd. De hoofdstructuur is schematisch
opgebouwd en onderverdeeld in volgende rubrieken:
1. Ondersteunen van het jeugdwerk
2. Kadervorming
3. Toegankelijkheid van het jeugdwerk
4. Jeugdwerkinfrastructuur
5. Ruimte voor de jeugd
6. Participatie en terugkoppeling
7. Communicatie en informatie voor de jeugd
8. Ruimte voor de jeugd.
Om in aanmerking te komen voor een volledige subsidie (100 %) van het
jeugdwerkbeleidsplan diende de gemeente een Jeugdruimteplan op te
maken. Dit plan werd door de raad goedgekeurd, met volgende indelingen:
Deel I – Jeugdlokalen
A. Objectieve gegevens: omschrijving van de particuliere en gemeentelijke jeugdlokalen in verband met de ruimte in en rond het lokaal en
de veiligheid van de jeugdlokalen
B. Vaststellingen in verband met jeugdlokalen gebruikt door particuliere en gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven
C. Doelstellingen en concrete acties
Deel II – Speelruimte
A. Situatieschets bestaande situatie: gemeentelijke speelterreinen en
verkeersveiligheid rond speelpleinen
B. Subjectieve gegevens: gebruikers speelpleinen
C. Vaststellingen: algemene vaststellingen betreffende de gemeentelijke
speelterreinen, veel bespeelde terreinen, informele ontmoetingsplaatsen en noden en behoeften inzake speelruimte
D. Doelstellingen en concrete acties: schematisch overzicht van de verschillende speelpleintjes met vermelding planning werken voor de
periode 2002-2007
E. Kredieten voorzien voor speelterreinen
Deel III – Fuifinfrastructuur
A. Inventarisatie mogelijke (fuif)infrastructuur, reglementen en maatregelen in verband met de organisatie van fuiven
B. Feiten en meningen: resultaten enquête 17-25-jarigen, bevraging
zaaluitbaters, navraag of zalen in orde zijn met de milieuwetgeving
bij Milieudienst
C. Vaststellingen
D. Doelstellingen en concrete acties

ENERGIE - GEMINI EN GEFIN
Ingevolge de liberalisering van de energiemarkt, de wijzigingen in de
vennootschapswetgeving en het nieuwe decreet op de intergemeentelijke
samenwerking worden de twee kernactiviteiten m.b.t. energie gesplitst,
met name het distributienetbeheer en de verkoop ervan. Het nieuwe

OCMW-RAAD
De raad aanvaardde het ontslag van Marc Dusauchoit uit de Fonteinstraat
als lid van de OCMW-raad. Martine Verheyden, eerste opvolger, zal worden uitgenodigd om de officiële eed af te leggen als nieuw lid.
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MOBILITEITSPLAN
Het Temsese mobiliteitsplan, tot stand gekomen door de samenwerking
tussen de ontwerper (studiebureau de Groep Planning uit Brugge), de
Begeleidingscommissie en de gemeentelijke Verkeerscommissie en
goedgekeurd door de Provinciale Auditcommissie (15/4/2002), werd
door de gemeenteraad goedgekeurd en omvat drie delen: de oriëntatienota, de synthesenota en het beleidsplan.
MILIEUCONTRACT TUSSEN PROVINCIE EN TEMSE
De raad besliste tot het onderschrijven van het door het provinciebestuur
voorgestelde milieucontract. Krachtlijnen:
- duur: 1 jaar – stilzwijgend verlengbaar met telkens 1 jaar, uiterlijk tot
2007
- jaarlijkse gemeentelijke tussenkomst van 0,17 EUR per inwoner en
0,20 EUR per ha
- 50 % korting op de door de provincie georganiseerde milieuopleidingen
- 50 % korting op kosten inzake terreinwerk, monstername, labo-analyses en rapportering
- uitgebreide technisch-wetenschappelijke ondersteuning
- technische ondersteuning bij milieuhandhaving en klachtenbehandeling
- hulp bij het opstarten van milieuprojecten.
ZONEVREEMDE TERREINEN VOOR SPORT, RECREATIE EN
JEUGD
De raad ging principieel akkoord met de opmaak van een sectoraal BPA
nr. 33 Zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- en
jeugdactiviteiten. In onze gemeente ligt een aantal terreinen in een zone
die volgens het gewestplan niet in aanmerking komt voor voormelde activiteiten (o.a. sportterrein op Velle, voetbalterrein in Veldstraat en voetbalveld in Tulpenlaan).
SPORTCENTRUM F. SCHUERMAN
Aan de nv Constructo uit Willebroek, aannemer van het sanitair blok en
de kleedkamers op het gemeentelijk openluchtsportcentrum (toewijzing
college d.d. 11/9/2001), werd een verlenging van de uitvoeringstermijn
toegestaan met 1 kalendermaand ingevolge de uitzonderlijk natte weersomstandigheden in het voorjaar, die de aannemer beletten om grondwerken uit te voeren.
CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS
De aankoop van divers meubilair (24 informaticatafels, 12 lestafels en 48
stoelen) voor het CVO werd goedgekeurd. Raming: 6 800 EUR.
GEMEENTEPERSONEEL
De raad ging over tot de openverklaring van een contractuele functie van
cultuurbeleidscoördinator (A1a-A3a), te begeven bij wijze van aanwerving, alsmede tot de aanleg van een wervingsreserve voor deze functie,
geldig voor de duur van twee jaar.

BESLOTEN ZITTING
GEMEENTEPERSONEEL
- Kathleen Ruys werd met ingang van 1 juni 2002 in vast dienstverband
benoemd tot administratief assistent bij het gemeentebestuur, dienst
Reispassen.
- Albert De Ryck werd in vast dienstverband benoemd tot technisch assistent-bode met ingang van 1 juni 2002.

* ZITTING VAN 24 JUNI 2002
OPENBARE ZITTING
BEGROTINGSWIJZIGINGEN
De wijzigingen nr. 1 (gewone dienst) en nr. 2 (buitengewone dienst) aan
de gemeentebegroting 2002 werden goedgekeurd.
Wijziging nr. 1 gewone dienst
Alg. resultaat
begrotingsrekening 2000
Resultaat
begrotingsrekening 2001
Alg. resultaat
begrotingsrekening 2001
Begrotingswijziging
2002
Ontv. eigen dienstjaar
Uitgaven eigen dienstjaar
Ontv. vorige jaren
Uitg. vorige jaren
Ontv. overboekingen
Uitg. overboekingen
Geraamd resultaat
begroting 2002
Geraamd algemeen
begrotingsresultaat 2002
Wijziging nr. 2 buitengewone dienst
Alg. resultaat
begrotingsrekening 2000
Resultaat
begrotingsrekening 2001
Alg. resultaat
begrotingsrekening 2001
Begrotingswijziging
2002
Ontv. eigen dienstjaar
Uitgaven eigen dienstjaar
Ontv. vorige jaren
Uitg. vorige jaren
Ontv. overboekingen
Uitg. overboekingen
Geraamd resultaat
begroting 2002
Geraamd algemeen
begrotingsresultaat 2002

Volgens oorspr.
begroting of
vorige wijziging

Na voorgestelde
wijziging

7 356 911

7 356 911

-4 334 570

-1 942 504

3 022 341

5 414 407

21 210 852
22 679 432
2 556
23 734
1 546 342

21 232 280
22 934 366
725
190 520
23 734
1 604 689

28 597

-3 472 836
1 941 571

Volgens oorspr.
begroting of
vorige wijziging

Na voorgestelde
wijziging

-3 326 373

-3 326 373

3 326 373

3 326 373

0

0

4 499 267
6 211 645
171 046
52
1 546 342
4 958

5 249 268
7 637 744
800 211
11 466
1 604 689
4 958
0
0

BELASTING OP ONBEWOONBAAR VERKLAARDE… GEBOUWEN
De raad besliste tot herziening van het belastingreglement op de onbewoonbaar verklaarde of ongezond of bouwvallig erkende gebouwen,
voor het laatst vastgesteld en goedgekeurd bij beslissing d.d. 25/2/2002,
n.a.v. volgende opmerkingen ter zake door het provinciebestuur:
- de klemtoon van de belasting moet liggen op panden die het straatbeeld verstoren;
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- de leegstand, voorzien in artikel 1c, moet worden geschrapt;
- een aantal termen dienen gewijzigd te worden;
- artikel 5 betreffende de vrijstellingen moet duidelijker worden omschreven.
De tarieven blijven ongewijzigd: 50 EUR per lopende meter en per
bouwlaag voor de gevel parallel met de openbare weg voor woningen en
op 5 EUR per lopende meter en per bouwlaag voor de gevel parallel met
de openbare weg voor niet voor bewoning bestemde gebouwen.

VERTEGENWOORDIGING MI-WA
In uitvoering van het decreet d.d. 6/7/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad voor de algemene vergaderingen van een intercommunale telkens een vertegenwoordiger aan te
duiden. Voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Huisvuilverwerking MI-WA op 28 juni 2002
duidde de raad Godelieve Vinck aan als vertegenwoordiger (in de plaats
van schepen Freddy Verbeke, die belet is).

MINDERHEDENBELEIDSPLAN 2002-2005
In het kader van het gemeentelijk integratiebeleid werd op 1 juni 2001
een integratieambtenaar aangeworven. Op basis van de goedkeuring van
een ingediend startdossier kreeg de integratiedienst van de Vlaamse
overheid een starttoelage voor de periode van 1/12/2001-30/12/2002.
Om een overeenkomst af te sluiten met de Vlaamse Regering ter subsidiëring van de integratiedienst voor een periode van 3 jaar (1 juli 200230 juni 2005), diende een gemeentelijk minderhedenbeleidsplan te worden opgemaakt en goedgekeurd. De raad keurde bijgevolg het voorgelegde minderhedenbeleidsplan 2002-2005 goed, opgemaakt in samenspraak met allochtone bewoners en het PICO, en bestaande uit een beknopte omgevingsanalyse die grotendeels enerzijds uit het SIF-beleidsplan en anderzijds uit het Jeugdwerkbeleidsplan is genomen. Voornaamste gemeentelijke opdrachten:
- de bevordering van emancipatie en participatie van de allochtone inwoners;
- het vergroten van de toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten
en hun werking;
- de informerende en coördinerende rol t.o.v. de bevolking en de doelgroepen;
- het onthaal van nieuwkomers;
- de activering en stimulering van zelfinitiatieven van de allochtone inwoners zelf.

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
De raad machtigde het college om het plafond in de nieuwe gebouwen
van de buitenschoolse kinderopvang in de Schoolstraat (Huis Brys) te
bekleden met geluidsabsorberende platen (raming: € 20 000).

WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN
Het definitief ontwerp voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Doornstraat werd goedgekeurd; het omvat het bijzonder bestek met opmetingsstaat, 19 plans, het inschrijvingsbiljet, het veiligheids- en gezondheidsplan, het grondonderzoek en de stabiliteitsnota.
Kostenraming: € 1 096 262,43; bij de Vlaamse Regering wordt de
hoogst mogelijke subsidie aangevraagd.
WATERVOORZIENING
De raad ging akkoord met de uitbreiding van het waterleidingsnet in de
private verkaveling Molstraat in Steendorp (kosten ten laste van verkavelaar) en met de uitvoering van aanpassingswerken aan het waterleidingsnet in de Grote Dweersstraat (raming: € 9 246,43).
OPENBARE VERLICHTING
De raad stemde in met de uitvoering van uitbreidingswerken aan het
openbaar verlichtingsnet ter hoogte van de gemeentelijke diensten in het
sportcentrum aan de Hoogkamerstraat (raming: € 7 199, 21) en met
het ondergronds brengen van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet in de Blindstraat (raming: € 5 932,26).
SPORTCENTRUM F. SCHUERMAN
N.a.v. de vraag vanuit plaatselijke seniorenverenigingen om tijdens de
wintermaanden aan petanquesport te kunnen doen, stemde de raad in
met de levering en plaatsing van een blokhut op het sportcentrum, waarbinnen drie petanqueterreinen kunnen worden aangelegd. Raming:
€ 45 000.
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BESLOTEN ZITTING
CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS
De raad aanvaardde het ontslag van Pascal Rombaut als politiek lid van
de bestuurscommissie van het Centrum voor Volwassenenonderwijs en
duidde Tim Stevelinck aan als zijn opvolger.
GEMEENTEPERSONEEL
- Steven Verbeke werd met ingang van 1 augustus 2002 in vast dienstverband benoemd tot stafmedewerker bij het gemeentebestuur.
- Luc Van Hul, arbeider bij de Technische Dienst, werd met ingang van
1 juli 2002 voor 6 maanden verder aangesteld tot plaatsvervangend
ploegbaas.
- Mathias Van Hove en Robby Van Royen werden opgenomen in de wervingsreserve voor 2 jaar voor de betrekking van administratief medewerker in contractueel verband ten behoeve van het gemeentelijk jongerenontmoetingscentrum De Nartist na het slagen in een bekwaamheidsexamen.
- Mathias Van Hove werd met ingang van 1 augustus 2002 in contractueel verband voor onbepaalde duur aangesteld tot administratief medewerker ten behoeve van JOC De Nartist.

* ZITTING VAN 26 AUGUSTUS 2002
Beslissingen: in ons nummer van december (na goedkeuring proces-verbaal in zitting van maandag 30 september).

Wie maandelijks de AGENDA van de gemeenteraadszittingen thuis
wenst te ontvangen, kan daarvoor een jaarabonnement aanvragen
aan de infobalie (loket 1) op het gelijkvloers van het gemeentehuis
of telefonisch op het nummer 03-710 12 23. Prijs: 5 euro/jaar
(verzendings- en kopiekosten), te betalen aan de infobalie of via
overschrijving. U kan ook vragen om de agenda via e-mail toegestuurd te krijgen en in dit geval ontvangt u de agenda gratis.
De gemeenteraadszittingen vinden plaats in de feestzaal van het
gemeentehuis, meestal op de laatste maandag van de maand,
telkens om 19.30 uur.

Bouwmaatschappij renoveert
woningen
Eind 2000-begin 2001 is de Bouwmaatschappij van Temse van start gegaan met een
zeer omvangrijk en ambitieus renovatieprogramma met als doel alle woningen van de
Bouwmaatschappij te voorzien van het nodige hedendaags comfort.
De eerste wijk die aangepakt werd, is de wijk

Cauwerburg (foto), waar in verschillende
fasen de woningen zeer grondig gerenoveerd
worden. De huurders van de wijk wordt tijdelijk een reeds gerenoveerde woning aangeboden op het moment dat hun woning wordt
gerenoveerd. Midden 2001 waren de eerste
12 woningen gerenoveerd en werd gestart
met de tweede fase, die 19 woningen omvat.
De derde en laatste fase van 24 woningen
ging van start in maart jl., zodat de werken
volledig voltooid zullen zijn midden 2003.
De renovatie voorziet de herinrichting van
het gelijkvloers met uitbreiding van de huidige oppervlakte, overal tegelvloeren of linoleum, nieuwe keuken en badkamer, vernieuwen van elektriciteits- en sanitaire leidingen
en de installatie van centrale verwarming
met de ketel op de geïsoleerde zolder. Ook
het buitenschrijnwerk en de binnendeuren
worden vernieuwd. Met andere woorden:
uitgezonderd de buitenmuren en het dak,
wordt alles vernieuwd.
In 2002 werd ook de Vroonhofwijk gerenoveerd. Hier was de renovatie minder ingrijpend, zodat de huurders hun woning konden
blijven betrekken. In deze 35 woningen werd
de keuken vernieuwd, de elektriciteitsinstallatie aangepast en werd centrale verwarming
geïnstalleerd met isolatie van de zolderruimte. In een groot aantal woningen werd tevens
een groot deel van het buitenschrijnwerk vernieuwd. Ondanks een moeilijke start verliepen deze werken redelijk vlot dankzij een
strikte opvolging van de werken en een goede begeleiding van de huurders.
Recent zijn ook de renovatiewerken op de

Tuinwijk Hollebeek van start gegaan. In een
eerste fase worden 20 woningen zeer grondig
gerenoveerd, vergelijkbaar met de renovatie
van de wijk Cauwerburg, met uitzondering
van het buitenschrijnwerk dat drie jaar geleden reeds werd vernieuwd. Begin 2003
wordt de tweede fase, die 40 woningen omvat, gepland. De renovatie van de volledige
wijk – met naast de voormelde 60 woningen
nog 86 woningen – zou afgewerkt moeten
zijn in 2006.
Begin 2003 zouden de renovatiewerken op
de wijk Mariadal van start moeten gaan.
Aan deze 28 bejaardenwoningen wordt een
sanitaire cel bijgebouwd en er wordt tevens
voorzien om de keuken te vernieuwen en
centrale verwarming te installeren.
De laatste wijk die gerenoveerd moet worden, is de Heilig Hartwijk, waar de aanvang
wordt voorzien eind 2003-begin 2004. Voor
deze 25 woningen plant de Bouwmaatschappij de volgende werken: vervangen buitenschrijnwerk, vernieuwen keuken, installatie
centrale verwarming en aanpassen elektriciteit.
Door deze ingrijpende renovatieplannen aan
289 van haar 852 woongelegenheden wil de
Bouwmaatschappij al haar woningen die dateren van vóór 1975, uitrusten met hedendaags comfort. Met deze planning, opgemaakt in 1998-1999, wil de Bouwmaatschappij ervoor zorgen dat tegen 2006 alle
woongelegenheden uitgerust zijn met centrale verwarming, een aangepaste keuken en sanitair. Op die manier kan zij haar doelgroep
een kwaliteitsvol product aanbieden tegen
een voor hen aanvaardbare prijs.

Bouwmaatschappij
van Temse
Nieuwe openingsuren
sinds maandag 16 september
- maandag tot vrijdag :
van 9 tot 12 uur
- maandag :
van 16 tot 18.30 uur
- ander tijdstip : na afspraak
op het nummer 03-771 10 33

Nog t/m oktober iedere dinsdag te bezoeken

Het Blauwhof
geeft zijn
geheimen prijs
Sinds enkele maanden is de Archeologische
Dienst Waasland (A.D.W.) gestart met de
vijfde opgravingcampagne op de site Blauwhof (Blauwhofstraat). Omwille van zijn
veelzijdig belang werden jaren geleden door
verschillende instanties (vanuit monumenten- en landschapszorg, de archeologie en
natuurbehoud) beschermingsprocedures ingezet om de site te vrijwaren van vernietiging ten gevolge van de kleiwinning door de
nv Swenden. Toen echter bleek dat dit niet
mogelijk was, werd in 1998 het archeologisch onderzoek van het Blauwhof gestart,
met financiële en logistieke steun van de nv
Swenden. Langzaam maar zeker geeft deze
archeologische vindplaats haar geheimen
over de vroegere bewoners prijs.
Eind 16de eeuw kocht Edward Ximinez, een
Portugese handelaar uit Antwerpen, de middeleeuwse heerlijkheid van Leugenhage te
Steendorp om er een luxueus buitenverblijf
of hof van plaisantie op te richten. Het betrof een omwald hof met binnenin een prachtige patriciërswoning, schuren en stallingen.
Buiten de omwalling bevonden zich in de
zuidelijke walgrachtarm nog twee gebouwen,
beschreven als de kapel en de kapelaanswoning. Het Blauwhof - zo werd het buitenverblijf van de familie Ximinez door de omwonenden genoemd - bleef zo’n 200 jaar bestaan. Rond 1770 besliste de toenmalige eigenaar, jonker Libouton, het kasteel af te
breken en het terrein om te vormen tot akkerland.
Bezoektijden
Wie meer over de geschiedenis van het
Blauwhof wil horen en/of het werk van de
archeologen van dichtbij wil bewonderen,
kan nog tot en met oktober iedere dinsdagmiddag (14-17 uur) gratis een bezoek brengen aan de site. Bij zware regenval wordt de
site afgesloten. Een plan van het Blauwhof
is verkrijgbaar in het toeristisch infokantoor
De Watermolen (Wilfordkaai 23, tel. 03-771
51 31).
Groepsbezoeken
Groepen kunnen eveneens een geleid bezoek
brengen aan het Blauwhof na afspraak met
Inge Baetens van de A.D.W. op het nummer
03-778 20 50.
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Speelpleinwerking opnieuw
succes
Speelpleinwerking Groot-Temse (SpeGT) was
dit jaar aan zijn vijfde editie toe. Opnieuw
werd grote aandacht besteed aan de kwaliteit
van de werking en aan een gevarieerd programma. Er werd gewerkt in thema’s met telkens
een hoogtepunt op vrijdag (o.a. een groots opgezet spel op de voormalige terreinen van
Boelwerf, een ontvangst in een Grieks dorp en
de tweede editie van SpeGT-rock). Afsluitend
werd zowel in juli als augustus een daguitstap
gepland.
Meer dan 600 kinderen namen deel aan de werking. Dagelijks kwamen gemiddeld 160 kinderen over de vloer, met piekmomenten tot 220.

Deelnemers aan SpeGT-rock op vrijdag 23 augustus.

Uit de oude doos

Hongaarse kinderen in Temse (±1928)
In tijden van nood is de bevolking van Temse
steeds bereid geweest om te helpen. Dat was
ook zo in de jaren 1927-1930, toen in Vlaanderen en Nederland duizenden Hongaarse kinderen in pleeggezinnen werden opgenomen. Ten
tijde van het bewind van admiraal Horthy heerste er armoede en voedseltekort in Hongarije.

Heel wat burgers van Temse waren bereid om
kinderen op te vangen en hen voor minimum
één jaar onderdak te bezorgen.
De volgende personen namen kinderen aan: deken Jozef Rombaut, vrederechter Theodoor De
Decker (5), Hubert Blaton, Polydoor Servotte,
de juffrouwen Wante, Bernard Suy (2), Frans

Deken Jozef Rombaut (midden) met naast zich een Hongaarse priester die godsdienstles gaf, en
de Hongaarse onderwijzeres Helena Madotto, die de vlug Nederlands lerende kinderen in hun
moedertaal kwam onderrichten. Deze Hongaarse kinderen betreffen de eerste lichting (er volgden
er nog twee).
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Bryssinck, prof. Karel De Leenheer en zuster,
de familie Vermeulen (landbouwers uit de Veldstraat), schoolhoofd André Bulterys, Sander
D’Hondt, Esther Hellebaut, mevrouw De
Ryck-Sloor (2), mevrouw Orlay, Euphemie
Martens, Edward Van Daele en Frans Madou.
Het is mogelijk dat er nog andere pleegouders
waren.
Sommige van die kinderen verbleven hier één
of anderhalf jaar, andere bleven veel langer,
sommige zijn hier voor altijd gebleven. Therese Nemeth, aangenomen door deken Rombaut,
woont nog altijd in Temse.
De contacten met sommige pleegouders en hun
toevertrouwde kinderen zijn gebleven. Een
drietal kinderen werd zelfs in Hongarije bezocht in de jaren ’80. Onder de Hongaarse kinderen die in Temse verbleven, zijn er twee die
het ver gebracht hebben. Toevallig zijn het twee
jongens die destijds verbleven bij vrederechter
De Decker. Michael Padanyi werd burgerlijk
ingenieur en werd na 1945 in Hongarije staatsminister voor Openbare Werken. Hij hertekende in die jaren ook de Elisabethbrug over de
Donau in Boedapest, die door de Russen was
vernield. Zijn broer Oci werd longchirurg. Zijn
studie over bloedstolling in de longen werd
door de Academie voor Geneeskunde in Hongarije bekroond. Met Oci Padanyi wordt nog
regelmatig contact gehouden.

Kadervormings- en projectsubsidie
Jongeren die een kadervormingscursus
volg(d)en of die originele ideeën hebben om te
werken rond een project, kunnen onder bepaalde voorwaarden subsidies aanvragen bij de gemeentelijke Jeugddienst.
Aanvraag kadervormingssubsidie
Om jongeren te motiveren tot het volgen van
een monitorencursus voorziet het gemeentebestuur reeds jarenlang in een (gedeeltelijke) terugbetaling van de kosten van kadervormingscursussen. Voorwaarde is dat deze cursussen
georganiseerd zijn door de overheid of door erkende landelijke of regionale jeugdverenigin-

gen. Bovendien moet de cursist ingeschreven
zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente
of lid zijn van een plaatselijke jeugdvereniging
en moet het volgen van de cursus minimum 12
euro bedragen.
Jongeren tussen 15 en 30 jaar die in 2002 een
kadervormingscursus volgden, kunnen hun
aanvraag indienen bij de gemeentelijke Jeugddienst ten laatste op vrijdag 27 september.
Aanvraag projectsubsidie
Het gemeentebestuur voorziet voor het eerst
projectsubsidies voor jongeren die jeugdinitiatieven organiseren in de gemeente. Dat stimu-

leert de jongeren tot het concreet uitwerken van
hun ideeën. Uiteraard dient aan een aantal
voorwaarden te worden voldaan. Zo moet het
project o.m. in tijd beperkt zijn, zich afspelen
binnen de gemeentegrenzen en een openbaar
karakter hebben.
Wie dit jaar nog een project wil indienen, moet
de subsidieaanvraag ten laatste op 15 oktober
bezorgen aan de Jeugddienst.
Ook volgend jaar kan een projectsubsidie aangevraagd worden.

Het volledige subsidiereglement kan aangevraagd worden bij de gemeentelijke Jeugddienst, Markt, Temse, tel. 03-710 12 26,
e-mail: jeugd@temse.be

Uit de oude doos

3de en 4de leerjaar R.M.S. in 1951-1952

Bovenstaande foto stelt de leerlingen (°1942-1943) voor van het 3de en 4de leerjaar van de Rijksmiddelbareschool (nu Basisschool Gemeenschapsonderwijs De Klimroos) uit de Theo De Deckerlaan tijdens het schooljaar 1951-1952. Het betreft een reproductie van de originele foto, eigendom van Roland Stuer uit Rupelmonde, die ons werd bezorgd door Anita Peleman uit Temse (Hoogkamerstraat 248). Over de Rijksmiddelbareschool, opgericht in Temse in 1948, verscheen een historiek in het Informatieblad van december 1998, blz. 18, n.a.v. haar 50-jarig bestaan. U herkent v.l.n.r.:
eerste rij: Alex Weyn, Erik Icke, Jan Rissing, Roland Stuer, Freddy Foubert, Willy Dobbelaere en Edmond De Voghelaer (+);
tweede rij: Simonne Van Strydonck, Sonja Heyrman, Carine De Cleen, Meester Vertongen, Jeannine Osselaer, Nicole De Ryck en Christiane De
Roeck;
derde rij: Walter Droessaert, Raoul Gosselin, Anita Mets (+), Maria Riské (+), Erica Hullegems, Jenny De Bondt, Jeannine De Ryck, Remonda De
Cauwer, Anita Peleman, Gilberte De Waele, Marc Van Landeghem en Wilfried Van Royen (+);
vierde rij: Freddy Pauwels, Werner Lyssens, Pierre Seghers, Walter Remon, Freddy De Wilde (+), William Buyens, Freddy Van Duyse, Benny De Wit,
Freddy Meersman, Raoul Vercauteren, Eric Engels en Frans De Craene.
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Temse zendt z’n zonen uit (45)

Marcel De Meirleir, kunstfotograaf

Marcel De Meirleir (in het midden) tijdens de vernissage van zijn fototentoonstelling in De Watermolen in juli jl., geflankeerd door (links) zijn echtgenote en Toerisme Temse-voorzitter Martin
De Ryck en (rechts) burgemeester Luc De Ryck en Jean De Block, lid van het dagelijks bestuur
van Toerisme Temse.
Van zaterdag 6 tot zondag 28 juli liep in De Watermolen een fototentoonstelling van een geboren Temsenaar: Marcel De Meirleir. Door zijn
huwelijk in 1944 ruilde hij Temse voor Koksijde. De expo omvatte twee luiken: een retrospectieve (ca. 20 foto’s) met als titel ‘Anthologie’ (= bloemlezing) en een 20-tal recente werken van de exposant onder de noemer ‘Ingebeelde beelden’. De expo was een organisatie
van het gemeentelijk Cultureel Centrum en Toerisme Temse. Tijdens de vernissage op vrijdag
5 juli (20 uur) werd het woord gevoerd door
Toerisme Temse-voorzitter Martin De Ryck
(welkomstwoord), Marcel De Meirleir zelf (toelichting bij zijn werk) en burgemeester Luc De
Ryck (officiële opening). Marcel De Meirleir
schonk een 20-tal foto’s van zijn reeks ‘Ingebeelde beelden’ aan het gemeentebestuur.
Marcel De Meirleir werd geboren in Temse op
25 november 1922 als zoon van Isidoor De
Meirleir en Celestine Daelman. Zijn vader was
monteur op de Boelwerf en zijn moeder had
een winkel in ellegoed (witgoed) op de Leie
(toen huisnr. 26). Na de kleuterschool op Cau28

werburg en lager onderwijs aan de gemeenteschool in de Schoolstraat volgde Marcel drie
jaar middelbaar aan de Regentieschool (Atheneum) in Sint-Niklaas. Op 12-jarige leeftijd
maakte hij kennis met fotografie door toedoen
van zijn oom Cyriel (Daelman), die hem leerde
fotograferen. Het werd zijn hobby en zijn passie.
Via een leercontract trad hij in 1938 in dienst
bij kleermaker Cyriel Pauwels in Temse (Paterstraat). Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd hij samen met alle +17-jarigen
geëvacueerd naar Zuid-Frankrijk, waar hij drie
maanden verbleef. Eenmaal terug in Temse,
ging hij opnieuw aan de slag bij zijn vroegere
kleermakersbaas.
Om te ontsnappen aan een deportatie naar
werkkampen in Duitsland op het einde van de
oorlog liet hij zich inschrijven bij de Rijkswacht. Zeven maanden lang volgde hij in Antwerpen een opleiding. Op het eindexamen behaalde hij het hoogste puntenaantal van de 300
kandidaten; hij werd meteen gepromoveerd tot
eerste wachtmeester.
Op 20 juni 1944 huwde hij met Bertha Van-

damme uit De Panne; het echtpaar vestigde
zich in Koksijde (Vogelzangstraat 14), waar
Marcel zelfstandig kleermaker werd. Ze kregen drie kinderen: Rudi (° 1947), Nicole (°
1948) en Tania (° 1951).
Als gepassioneerd fotografieliefhebber richtte
hij in 1955 de amateursfotoclub Westhoek op.
Onder zijn voorzitterschap behoorde de club in
de jaren ’60 tot de vijf beste van België en
boekte zij succes in binnen- en buitenland (o.a.
Hongkong en Australië).
Van 1959 tot 1970 nam hij jaarlijks meermaals
deel aan fotosalons in binnen- en buitenland.
In 1966 zette hij een punt achter zijn werkzaamheden bij de fotoclub om in alle rust en
stilte verder te werken aan het verdiepen en uitwerken van zijn visie. Hij bleef wel exposeren:
zowel individueel als in groepsverband, o.a. samen met enkele wereldberoemde Belgische fotografen in Brussel in 1968. Vanaf de jaren ’80
trad hij steeds minder met zijn werk naar buiten. In 1984 zegde hij ook het voorzitterschap
vaarwel van de Rotary Club Nieuwpoort-Westhoek, die hij mede had gesticht in 1965 en
waarvan hij in 1972 voorzitter was geworden.
Zijn pensionering als zelfstandig kleermaker in
1987 leidde tot een nog intensievere beoefening
van zijn hobby.
Na een individuele tentoonstelling in het Casino van Koksijde in 1988 werd het opnieuw stil
rond hem.
In 2000 schonk hij zijn volledig oeuvre (ca. 300
foto’s) aan de gemeente Koksijde in ruil voor
de uitgave van de catalogus De Meirleir M.P.F.
- Anthologie - Niet wat… maar hoe, gekoppeld
aan een gelijknamige tentoonstelling van 100
foto’s in de kapel van de oude hoeve Ten
Bogaerde van de abdij Ter Duinen in Koksijde.
Marcel De Meirleir legt zich nu al meer dan 65
jaar toe op fotografie. Hij koos bewust voor
een blijvende uitoefening als amateur en wilde
absoluut geen munt slaan uit zijn hobby.
Ingebeelde beelden
Intussen heeft Marcel De Meirleir zijn ultieme
reeks voltooid: Ingebeelde beelden, een 20-tal
foto’s, die hij beschouwt als dragers van de essentie van de kunstfotografie. Jarenlang vroeg
hij zich af wat kunst eigenlijk betekende en
waar de grens ligt tussen kunst en kunde, twee
begrippen die volgens hem te pas en te onpas

met elkaar verward worden. Hij streefde ernaar
een duidelijke grens af te bakenen tussen beide
begrippen. Uiteindelijk werd voor hem één definitie van kunst hét criterium waaraan hij ieder
verondersteld kunstwerk ging toetsen: Kunst is
niet de weergave van het zichtbare maar de
zichtbaarmaking van het verborgene. Hij besefte dat tussen ontdekken en herkennen lichtjaren van verschil liggen en dat de fotografie
sinds haar ontstaan gebukt gaat onder het herkenningssyndroom. Bij het aanschouwen van
een foto volgt onvermijdelijk de vraag: Wat is
dat? of Wat stelt dat voor?; vragen die niet gesteld worden bij het zien van een non-figuratief
schilderij. In de 160-jarige geschiedenis van de
fotografie ondernamen een aantal fotografen
een poging om aan dat stigma van herkenbaarheid te ontsnappen. Eén van hen was Otto Steinert, onder wiens impuls de fotokunststroming
Subjectieve fotografie op gang kwam en navolging kreeg in de jaren ’60 en ’70. Deze beweging vormt de roots waarnaar Marcel De Meirleir is teruggekeerd in zijn reeks Ingebeelde
beelden; het leek hem de enige weg om te ontsnappen aan het herkenningsstigma en de toeschouwer te laten ontdekken. Zijn recentste
werken vragen dan ook niet naar herkenning
maar naar erkenning. Zij zijn zichtbaarmakingen van het verborgene en trachten bij de toeschouwer begrippen en gevoelens op te wekken
waarvan het bestaan ongekend was (= ontdekking).
Herinneringen aan Temse
Over zijn kinder- en jeugdjaren in Temse herinnert Marcel De Meirleir zich het volgende:
Mijn verste herinneringen gaan terug tot de jaren ’20, naar die gala-avond die turnkring Rust
Roest organiseerde en waarbij enkele volwassen turners een levende piramide vormden, met
mijn vader aan de top, op de vierde of vijfde
verdieping, die mij - jochie van vier of vijf jaar
- in een offerend gebaar ten hemel reikte, zoals
vader Abraham ooit met zijn zoon Isaak deed.
Nadien waren er de wekelijkse bezoeken aan de
turnoefeningen, samen met mijn nicht MarieLouise Strea en haar vriendin Liliane Schaepdrijver.
Nog later was er het lidmaatschap van toneelkring De Winterbloem. Toen ik 13-14 jaar was,
werd ik leider in de turnkring bij de beginnelingen.
Na mijn studies ging ik op leerschool en bezocht ik in mijn vrije tijd regelmatig de zwemkom in den Es, samen met een groepje jongeren
van mijn leeftijd. Als jongens en meisjes ondereen beleefden we in de winters, die toen goddank - nog koud waren, ijspret in de ondergelopen en bevroren Espolder.
Toen kwam de oorlog… met deportatie naar het
zuiden van Frankrijk. Na drie maanden kwamen we gelukkig weer thuis. In de mate van het

mogelijke werd de draad weer opgenomen, ondanks de beperkingen door de bezetter opgelegd. Waar geen publieke vermakelijkheden
meer werden geduld, stichtte men een private
pingpongclub, die vergaderde boven café De
Gulden Cop bij Jules Deschepper op de hoek
van de Markt en de Kasteelstraat. Gezellige
uren werden daar gesleten in een gezonde geest
van kameraadschap en vermaak, zonder seks,
drugs of geweld en ook zonder fuiven of andere
uitspattingen… Gewoon gezond vermaak, tot…

de bezetter uiteindelijk zijn oog liet vallen op de
jongens van mijn leeftijd. Van de ene op de andere dag werd onze jeugd afgebroken en doken
wij van de jeugd in de volwassenheid. Gedaan
zorgeloos leven… Wij waren volwassen geworden… Volwassen genoeg, volgens de bezetter,
om ingezet te worden in werkkampen in Duitsland. Gelukkig kon ik daaraan ontsnappen
door mijn inschrijving bij de Rijkswacht, maar
jammer genoeg betekende dat wel het einde van
mijn zorgeloze jeugdjaren.

Jan Verheyen trouwde in Tielrode

Op vrijdag 16 augustus trad mediafiguur Jan Verheyen in het huwelijk met Lien Willaert uit Koekelare. Jan Verheyen, geboren en getogen Temsenaar, trouwde in alle stilte; vandaar ook dat de
plechtigheid plaatsvond op het oud-gemeentehuis van Tielrode. Het echtpaar heeft zich in Antwerpen gevestigd.

Robert Vercruyssen, recordhouder
bloedgiften
Op 29 april jl. gaf Robert Vercruyssen
(° 1/5/1937) uit Temse voor de laatste maal
bloed. Op 1 mei werd hij 65 en de wet bepaalt
dat vanaf die leeftijd geen bloed (en plasma)
meer mag worden gegeven. Met 135 bloedgiften is Robert Vercruyssen recordhouder bij
het Rode Kruis in Temse.
Hij begon als bloedgever in september 1967,
toen Etienne Mys, luitenant bij de brandweer,
een zware val maakte vanop grote hoogte en
er een acute nood was aan bloed. Robert Vercruyssen stelde zich onmiddellijk ter beschikking: het begin van 35 jaar bloedgiften. Daar
het plasma geven nogal wat tijd in beslag
neemt, begon hij daarmee pas in 1994, nadat
hij met brugpensioen was gegaan. Zijn laatste
afname op 19 april jl. was zijn 185ste gift.
Bloed geven mag slechts om de 4 maand,
plasma geven om de 14 dagen, vandaar dat hij
meer plasma- dan bloedgiften op zijn naam
heeft.
Robert Vercruyssen is een uitstekend zwem-

mer; van half juni tot half september neemt
hij deel aan openwaterwedstrijden voor masters (1 000 m, 1 500 m en 6 500 m).
Zijn dochter Micheline (° 9/2/1963) is hem
als donor in het spoor gevolgd. Zij heeft intussen een 60-tal bloed- en een 100-tal plasmagiften op haar naam. Zij is gediplomeerd
hulpverlener bij het Rode Kruis en studeert
momenteel verder om zich steeds meer voor
de organisatie te kunnen inzetten.

Robert Vercruyssen met zijn dochter Micheline
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Geslaagde eerste boerenmarkt

Nieuws van Fost Plus

Recyclage:
het werkt!
Wat gebeurt er met de ingezamelde huishoudelijke verpakkingen?
Dankzij het thuis sorteren van afval krijgen gebruikte verpakkingen een nieuw leven. Wanneer men de sorteerregels nauwkeurig volgt, kunnen de recyclagebedrijven de verpakkingen probleemloos verwerken tot nieuwe grondstoffen en tal van
producten. Tegenwoordig worden de
meeste eenmalige huishoudelijke verpakkingen gerecycleerd en keren ze op 101
manieren terug in de economische kringloop. Hierna worden enkele producten
weergegeven die gerecycleerd worden uit
PMD Plastic flessen, Metalen verpakkingen en Drankkartons).
Met het doel de landbouwsector dichter bij het publiek te brengen, organiseerde het gemeentelijk
Landbouwoverleg een boerenmarkt op het Lindenhof in de Veldstraat. Om een zo breed mogelijk
publiek te bereiken, kaderden de organisatoren het gebeuren in het Ambachtelijk Weekend van 2425 augustus. De eerste boerenmarkt mocht zich in een grote belangstelling verheugen. De aanwezigheid van het TV-personage ‘Nonkel Jef’ vormde een extra aantrekkingspool.
Op de foto ziet u schepen van landbouw Ingrid Meeus met leden van het organisatiecomité, het
Landbouwoverleg en standhouders.

Project
Selectieve
Natuurouders van inzameling van
start
injectienaalden
Bij het begin van het nieuwe schooljaar ging
het gemeentebestuur van start met Natuurouders, een milieu-educatief project voor het basis- en kleuteronderwijs. Daarmee wordt ingespeeld op een aanbod van het provinciebestuur.
Het project werd in 1997 gelanceerd in
Zeeuws-Vlaanderen. In Vlaanderen zijn momenteel een kleine 200 natuurouders aan de
slag.
Een natuurouder is een persoon die op vrijwillige basis leerkrachten, gemeentebestuur en
schoolgemeenschappen helpt bij het uitvoeren
van natuur- en milieuprojecten.
In samenwerking met het provinciebestuur wil
het gemeentebestuur aan de geïnteresseerde
scholen gratis natuuroudercursussen aanbieden; het eerste thema wordt Water, het tweede
Bos. Materiaalkisten voor educatief veldonderzoek worden ter beschikking gesteld.
Drie scholen hebben al interesse betoond voor
het project.
Nadere info: gemeentelijke Groendienst, tel.
03-710 12 31
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Door de aanwezigheid van gebruikte injectienaalden in het huisvuil, het PMD en eventueel
andere selectief ingezameld huishoudelijk afval
kan het personeel van de ophaal- en sorteerbedrijven gekwetst raken, met de nodige gezondheidsrisico’s tot gevolg.
Daarom verzoekt het gemeentebestuur de bevolking om injectienaalden voortaan te deponeren in de naaldcontainer, die aangekocht kan
worden bij de apotheker. De gebruikte naalden
kunnen nergens veiliger worden geborgen dan
in deze container, bestemd voor insulinespuiten, bloedlancetten en pennaalden.
Zodra de naaldcontainer vol is, kan u hem naar
het containerpark brengen of buiten aan uw
deur plaatsen tijdens de huis aan huis inzameling van het KGA (milieubox).
Nadere info: containerpark
(tel. 03-711 12 63) of gemeentelijke
Milieudienst (tel. 03-710 12 34,
e-mail: milieu@temse.be).

27 PET-flessen = 1 trui
Van PET-flessen maakt men o.a. textielvezels, waaruit pulls, T-shirts en ook matrasvulling, tapijten,… worden vervaardigd.
Van HDPE-flacon tot pallet
Van gerecycleerd HDPE-plastic worden
opbergbakken, koffers, rekken, korven,…
gemaakt, alsook industriële leidingen, kabelomhulsels, spoelen, palletten, buizen,
tubes,…
670 blikjes in aluminium = 1 fiets
Gerecycleerd aluminium wordt gebruikt
voor de productie van nieuwe verpakkingen, maar ook in sectoren zoals de bouw
of het transport.
19 000 stalen conservenblikjes = 1 wagen
Van gerecycleerd staal worden o.a. nieuwe
conservenblikken, auto-onderdelen, elektrische huishoudtoestellen,… gemaakt.
Van drankkarton tot kartonnen doos
Een drankkarton bestaat voor het grootste
deel uit karton. Dat wordt gebruikt voor
het vervaardigen van huishoudpapier, industrieel absorberend papier, papieren
zakken, enz. Momenteel worden vooral
bedrukte papieren afdeklagen voor dozen
in golfkarton gefabriceerd. Het laagje
plastic en aluminium van een drankkarton
kan gebruikt worden in cementfabrieken.
Nadere info: www.fostplus.be of tel. 080012690

Belgisch wielerkampioen aan de start

vervolg van blz. 1

Radio 2-Wandeldag in Temse

In de zomermaanden vierde het wielrennen hoogtij in onze gemeente.
Op zondag 28 juli betwistten de eerstejaars een wedstrijd met start en aankomst aan het Lindenhof in de Veldstraat. De kersverse nationale kampioen Nick Mertens (Grembergen) werd bij de
aanvang van de wedstrijd gehuldigd.
U ziet de kampioen met vooraan de schepenen Freddy Verbeke en Hugo Maes en organisator Sylle De Bock; achteraan links Karel Veregge en Patrick Deyaert.
De wedstrijd werd gewonnen door Thomas De Gendt (Beveren).

Johan Koppen, kampioen politici

VIER WANDELINGEN
1) 2 km - Striptocht
Deze wandeling doorheen het centrum is
ideaal voor jonge gezinnen en kinderen.
Zij kunnen albums laten signeren door bekende striptekenaars en een stripexpo bezoeken; onderweg worden ze verrast door
levende stripfiguren. Een hoogdag dus
voor kinderen en stipfanaten!
2) 5 km - Kookwandeling
Wie van lekker eten en drinken houdt,
komt aan zijn trekken tijdens deze wandeling, een ware ontdekkingstocht van culinaire specialiteiten van Temse en een echte
aanrader voor fijnproevers!
3) 10 km - Steenbakkerswandeling
Deze tocht leidt naar de steenbakkerij van
Steendorp, langs Scheldedijken en polderwegen. Men kan niet alleen genieten van
de prachtige natuur, maar ook van een leerrijk bezoek aan de steenbakkerij of een begeleide wandeling tot aan Fort Steendorp.
4) 15 km - Stille Waterswandeling
Dit traject voor de getrainde wandelaar
heeft als grootste blikvangers de terreinen
van de gewezen Boelwerf, de potpolder van
Tielrode, de veerdienst, de Mirabrug en het
natuurdomein Roomacker.
Inschrijvingen: van 7.30 uur tot 15 uur in de
tent op de Kleine Kaai
Inschrijvingsbedrag: 2,5 euro/volwassene - 1
euro/kind 6-12 jaar - gratis voor kinderen -6
jaar
Alle wandelingen zijn bewegwijzerd en weergegeven op het routeplan dat iedere inschrijver
ontvangt, samen met een wandelpas en bons
voor gratis gadgets van Radio 2, het gemeentebestuur en de sponsor Beemsterkaas.
Tijdens de wandelingen kan men tal van bezienswaardigheden bezoeken (musea, gemeentehuis, O.L.V.-kerk, Fonteinhoeve,…),
met gratis toegang en gegidste rondleidingen.
Kom dus op zondag 27 oktober al wandelend
ontdekken wat Temse op toeristisch, cultuurhistorisch en culinair gebied en op het vlak
van de natuur te bieden heeft...

Op zaterdag 3 augustus vond in Temse t.g.v. de Bosfeesten het wielerkampioenschap voor regionale politici, gemeente- en OCMW-secretarissen van de regio’s Sint-Niklaas, Dendermonde en
Aalst plaats. Winnaar werd Johan Koppen, gemeenteraadslid in Stekene, vóór Ludo Vingerhoeds,
OCMW-raadslid in Temse, en François De Graef, schepen in Hamme. Bij de dames zegevierde
Debbie Vermeiren, gemeenteraadslid in Temse, en bij de recreanten Marc De Bondt (Tielrode). Op
de foto ziet u het ereschavotje van de mandatarissen, met vooraan voornamelijk plaatselijke mandatarissen.

Een uitgebreid programma verschijnt binnenkort in de nieuwe omroeper en de pers.
Nadere info: Dominique Oste (gemeentelijke Informatiedienst), tel. 03-710 13 31,
e-mail: info.temse@pi.be
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Expo nog tot 29 september

Valeer Peirsman
gehuldigd
Op 18 april jl. werd Valeer Peirsman 70. Deze
70ste verjaardag vormde de aanleiding tot een
huldiging, die twee luiken omvatte: enerzijds
de publicatie van een kunstboek rond zijn leven
en werk, anderzijds de organisatie van een retrospectieve tentoonstelling. Het boek werd officieel voorgesteld in de feestzaal van het gemeentehuis op vrijdag 30 augustus. Diezelfde
avond werd ook de tentoonstelling geopend.
Boek Valeer Peirsman
Op de voorstelling werd het welkomstwoord
uitgesproken door burgemeester Luc De Ryck,
waarna de videofilm Valeer Peirsman 70 werd
vertoond (scenario: Luc De Ryck, realisatie:
Wase Videoclub Temse o.l.v. Walter Dierick).
Nadat kunsthistoricus Jean-Pierre De Bruyn
het werk van Valeer Peirsman had belicht, stelde Europees Parlementslid Miet Smet het boek
officieel voor.
Het boek Valeer Peirsman is van de hand van
Luc De Ryck en Jean-Pierre De Bruyn. Het
heeft de volgende inhoud:
- Woord vooraf door Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux
- Inleiding door burgemeester Luc De Ryck
- Korte biografische schetsen in het Nederlands, Frans, Engels en Duits
- Uitgebreide biografie
- De mens Valeer Peirsman
- Interview met Valeer Peirsman
- Stijlanalyse
- De beeldhouwer aan het werk in zijn atelier
- Lijst van de tentoonstellingen
- Lijst van de in het boek opgenomen werken
- Bibliografie
Het boek bevat 144 illustraties, waarvan 1/3 in
kleur. Het kost 35 euro en is verkrijgbaar in De
Watermolen (weekdagen) en vanaf zaterdag 5
oktober ook in het Gemeentemuseum (weekends).
Retrospectieve tentoonstelling
De tentoonstelling in De Watermolen geeft een
overzicht van de kunstenaarsloopbaan van
Valeer Peirsman. De expo wordt aangevuld met
enkele beelden op het grasplein vóór De Watermolen, die samen met de kunstwerken van
Valeer Peirsman in Temse-centrum als het ware
het Openluchtmuseum Valeer Peirsman vormen. De expo loopt nog tot zondag 29 september.
Beide initiatieven werden gerealiseerd door de
Werkgroep Kunst en Cultuur Temse, het gemeentebestuur (Cultuurcentrum), O.L.A.V., het
Gemeentemuseum en Toerisme Temse.
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V.l.n.r. Valeer Peirsman en de auteurs Jean-Pierre De Bruyn en burgemeester Luc De Ryck
Nog tot 29 september

Expo schilderijen ‘Boelwerf 2001’
Nog tot 29 september loopt op de Dacca Loft
in de Kasteelstraat (nr. 74, boven Museum
Heraldiek Benelux) de tentoonstelling Getuigenis in stilte - vóór het afscheid - Boelwerf
Temse anno 2001, een eigen impressie en een
persoonlijke expressie van drie kunstschilders: Audrey Howlett (Beveren), Jan D'Olieslager (Zwijndrecht) en Tonnie Hermans (Lochristi). Curator: Jacques Neve.
Op de vernissage op vrijdag 6 september verwelkomde Toerisme Temse-voorzitter Martin

De Ryck de genodigden, waarna Kamiel
D’hanis (gewezen meestergast op Boelwerf)
toelichting gaf bij het thema en Johan De Vos
(directeur Stedelijke Kunstacademie Sint-Niklaas) de exposanten nader belichtte. Schepen Hugo Maes sprak de officiële openingsrede uit.
De expo, een organisatie van het Gemeentelijk Cultuurcentrum, is nog tot zondag 29
september gratis te bezoeken op zaterdag en
zondag, telkens van 14 tot 18 uur.

V.l.n.r. schepen Hugo Maes, curator Jacques Neve, Tonnie Hermans, gemeentesecretaris Luc
Verhulst, Audrey Howlett, Jan D’Olieslager, Kamiel D’hanis, schepen Ingrid Meeus, directeur
Johan De Vos en Toerisme Temse-voorzitter Martin De Ryck.

