Zomerzoektocht 2020
Sport en spel

1 mei tot 5 oktober 2020
42 kilometer
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Zomerzoektocht 2020
Sport en spel
Dit jaar trekken we met de zomerzoektocht de sportieve toer op. Met een heuse
‘Tour de Temst’ brengen we een bezoek aan de vele sportclubs die onze
gemeente rijk is. We nodigen je heel graag uit om kennis te maken met de vele
sporttakken die hier beoefend worden. Laat je verrassen door en vol
bewondering staan voor de vele sportievelingen die vol passie hun hobby
beoefenen. Recreatief of competitief, voor ’t plezier of om te winnen, ze sporten
allemaal heel graag. Wees dus sportief, spring op je stalen ros en laat deze zomer
al jouw remmen los. Onze zomerzoektocht start op 1 mei en loopt tot 5 oktober.
Ingevulde antwoordformulieren kunnen tot 5 oktober 2019 ingeleverd worden:
- bij milieuwerkgroep Ons Streven vzw, p/a Gert Hooftman, Bettehemstraat 40
te Tielrode (tel. 03 711 16 83), gert.hooftman@hotmail.be
- in het Toeristisch Infokantoor, Markt 1, Temse
Per persoon mag slechts één formulier per wedstrijd worden ingestuurd. Per
gezin kan slechts één persoon winnaar worden. Lever zeker je
antwoordformulier in, ook al vind je niet alle antwoorden. Je maakt nog altijd
kans op een mooie prijs.
Net als vorig jaar hebben we zelfs twee wedstrijden in één zoektocht.
▪ Wedstrijd 1 bestaat uit opdrachten over het ganse traject. De beelden
staan in willekeurige volgorde.
▪ Wedstrijd 2 bestaat uit een zoektocht waarbij je de antwoorden mooi in
volgorde van de beschrijving van het parkoers vindt.
Je kunt aan één of aan beide zoektochten meedoen. Op het einde van deze
brochure vind je voor elke wedstrijd één antwoordblad.
De prijsuitreiking is voorzien op vrijdagavond 23 oktober 2020 om 20 uur in het
Gildenhuis, Kaaistraat 10 te Tielrode (einde Pastorijstraat).
Enkel wie persoonlijk aanwezig is, heeft kans op een prijs. Onder alle aanwezigen
– deelnemer of niet – worden er een aantal passende prijzen verloot. Wie weet
kunnen we je op de prijsuitreiking op 23 oktober tot sportkampioen kronen.
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Wedstrijd 1: Opdrachten voor de hele tocht
1 Welke club, firma of slogan hoort bij deze logo’s?

A

B

D

F

C

E

G

H
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2 Geen club zonder clubhuis, welke club vindt hier zijn thuis?

A

B

C

D
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3 In welke deelgemeente vind je deze basketringen?

A

B

C

D

E
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4 Welke sportcafé hoort bij deze voordeur?

A

B

C

D

Wedstrijd 2: Vragen in volgorde van het traject
We starten aan het Toeristisch infokantoor op de Markt van Temse. Rij naar
rechts en fiets richting apotheek. Ga niet binnen – we houden deze zoektocht
dopingvrij zoals het goede sporters betaamt. Daal af naar de Dijkstraat. Volg de
richting van de politie. Sla vervolgens linksaf en rij de Scheldedijk op.
Op de dijk zie je onmiddellijk de steigers van Koninklijke Temse Watersport
Vereniging.
1 Over hoeveel genummerde steigers beschikte Temse
Watersport?
Volg het fietspad op de dijk en langsheen de firma Cordeel. Steek de Frank Van
Dijckelaan en de Afschrijverslaan over en volg het jaagpad. Je komt zo in de
potpolder van Tielrode. Beneden aan de voet van de dijk sla linksaf en rij richting
Het verharde traject omheen de potpolder is precies 4,2 kilometer lang. Vermenigvuldig
dit met 10 en je komt aan de magische afstand van de marathon. Geen wonder dat de
potpolder het geliefkoosd traject vormt voor tal van sportievelingen en sportieve
initiatieven: zoals ‘Temse loopt de marathon’ en de avondrun van de CM.
Sportverenigingen en individuele sporters komen op dit autovrij parkoers wandelen,
stappen, joggen, rennen, lopen en fietsen om hun conditie op peil te brengen of te
onderhouden.
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Schelde. Volg de Schelde- en Durmedijk tot bij het standbeeld van de veerman.
Je ziet daar wegwijzers met een roze achtergrond.

2 Hoeveel stappen telt de wandeling die bij deze roze figuur hoort
exact?

Fiets verder langs de Durmedijk. Voorbij het veer Tielrode, zie je het eerste
geboortebos van de gemeente. Het kwam er op initiatief van milieuwerkgroep
Ons Streven en kreeg bijkomende functies zoals een speelbos met
sportmogelijkheden. Je ziet er zelfs een tafeltennistafel. Wist je dat Temse een
tafeltennisclub heeft?
3 Welke firma produceerde de tafeltennistafel in het speelbos van
Tielrode?
Vervolg je weg langs de Durmedijk richting Elversele. Op het einde van de
Burgemeester Siegfried Buytaertdreef, tref je een opnieuw een
watersportvereniging en de voetbalvelden van V.K. Tielrode aan. De gemeente
onderhoudt de voetbalvelden en heeft er ook petanquevelden aangelegd.
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4 Hoe heet de watersportvereniging die de openbare slipway
onderhoudt?
V.K. Tielrode: het kind van Burgemeester Siegfried Buytaert en de bakermat van Rode
Duivel, Jan Vertonghen. Vriendenkring Tielrode of V.K. Tielrode werd op 11 november 1966
opgericht onder de naam van F.C. Oud Gelaag Tielrode. De latere burgemeester van
Tielrode was de eerste voorzitter. V.K. Tielrode kreeg heel veel bekendheid door Jan
Vertonghen, die na zijn eerste matchen als Rode Duivel, met heel veel dank en fierheid
verwees naar de nestwarmte die hij bij deze kleine club ervoer. Jan’s vader, Paul, was
gedurende enkele jaren bestuurslid van deze familiale club.

fiets verder langs de Durmedijk richting Elversele. Steek aan de Koolputten de
weg over en fiets verder tot aan de spoorwegdijk. Sla rechtsaf en vervolgens
nogmaals rechtsaf.
5 Wat vind je onder deze letters?

Fiets langs het park van het kasteel van Sombeke richting Elversele dorp. Op het
einde van de Meerstraat vind je petanquevelden van Okra Elversele en het
voetbalterrein van KWB Elversele.
6 Welke kleuren hebben de ploegen die op de overdekte
petanquebanen spelen?
Ga met je fiets langs het lokaal van de KWB naar de wijk Schuttershof. In de wijk
fiets je rechts verder. Sla op het kruispunt met de Vestwegel rechtsaf. Sla op het
einde van de Vestwegel, linksaf (Hof ter Elstlaan). Steek aan de kerk de
Dorpstraat over. Voorbij de kerk tref je twee sportclubs aan. De handbooggilde
bestaat sinds 1815 en draagt fier de titel Koninklijke sinds 1954.

8

7 Welke toepasselijke naam voor hondjes vind je in de buurt van
de inkom van de cafetaria van de Hondenschool Lucky Dog?
Keer terug naar de Hof ter Elstlaan. Sla op het einde van de Hof ter Elstlaan links
de wegel in. Sla op het einde van de wegel linksaf (Durmedal). Sla na een
twintigtal meter rechts de wegel in. Op het einde van deze wegel het dubbel
fietspad op de Pontweg linksaf. Fiets op het rondpunt naar rechts en neem de
Legen Heirweg in. Fiets aan huisnummer 88 verder op het fietspad aan de
linkerkant van de weg. Blijf tot op het einde van dit fietspad fietsen. Sla heel
voorzichtig de Hofstraat links in. Klim in de Hofstraat tot aan de eerste ingang
van het Provinciaal domein Roomacker. Neem het pad rechtdoor tussen de twee
vijvers. Sla op het T-stuk, rechtsaf.
8 Wat is dit figuurtje aan het doen?

Fiets verder richting kerk. Op het einde van de wegel, sla rechts af (Kerkstraat).
Hou rechts aan (Roomakkerwegel). Daal af tot het kruispunt met de drukke
Burgemeester Achiel Heymanstraat. Sla links af op het fietspad voor de
sporthal en neem vervolgens de eerste straat rechts (Kerkstraat). Sla op het
einde rechtsaf (Antwerpse steenweg). Je komt zo aan de sporthal van Tielrode.
Dank zij de niet aflatende inzet van milieuverenigingen Steendorp Leefruimte en Milieuwerkgroep Ons
Streven vzw, de massale steun van de bevolking en de goodwill van gemeente en hogere overheden
kregen de oude kleiontginningen Roomkouter en Gelaagpark in Steendorp en Roomacker in Tielrode
een groene bestemming. Ze zijn ondertussen uitgegroeid tot waardevolle natuurgebieden.
Wandelclubs, sportverenigingen en individuele sporters genieten nu mee van deze pareltjes. De
Roomkouter in Steendorp vormt tijdens het derde weekend van september het decor van de Briqville
Classic met loopwedstrijden voor groot en klein, heel veel randanimatie en de Kleineige feesten. Op de
Roomacker in Tielrode werd op 17 juni 2011 een gloednieuwe fit-o-meter ingelopen door
speedklimmers Jurgen en Yannick Lis, in Temse verkozen tot Sportmannen van het Jaar in 2011. Deze
fit-o-meter kwam tot stand dank zij Bloso (voorloper van Sport Vlaanderen), de provincie OostVlaanderen, het gemeentebestuur en de Sportraad van Temse. Het is heel leuk om de oefeningen van
deze fit-o-meter met de kinderen te doen.
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9 Hoeveel familienamen zie je op de eerste steen van de sporthal
Tilroda?
Toen bleek dat de fusies onvermijdelijk waren, besloot de gemeenteraad van
Tielrode om de inhoud van de dorpsschatkist goed te besteden. Uit vrees dat na de
fusies de spaarpot van Tielrode naar Temse zou transfereren, koos men voor de
bouw van een sporthal op de site van de voormalige brouwerij Claus. Zo zouden de
Tielrodenaren kunnen blijven genieten van hun centjes. De eerste steen werd gelegd
op 1 september 1976, vier maanden voor de fusie. Veertig jaar later kan men in de
sporthal nog altijd kickboksen, korfballen, minivoetballen, volleyballen, basketten,
turnen, badmintonnen, tennissen, handballen en nog veel meer. In de sporthal kun
je in 2020 onder meer terecht voor Voetjebal. Voetjebal is een voetballend speel- en
leerconcept voor kinderen van 2 tot en met 5 jaar. Kleuters en peuters maken voor
het eerst op een gestructureerde manier kennis met een bal, samen met papa of
mama. Dotcom is dan weer een club die seniorenvolleybal ondersteunt. Deze
sporthal is ook de thuisbasis van De Black Panthers aangesloten bij B.K.B.M.O
(Belgische Kickboxing Muay Thai Organisatie). De motivatie en inzet van de Black
Panthers resulteerden reeds in een 28 tal Belgische, 2 Benelux en 3 Europese
kampioenen.

Fiets langs de Sint-jozefstraat rechtover de sporthal tot voorbij café Ons
Streven. Daal op de ringweg rond de polder af, richting Temse. Neem de eerste
splitsing links en rij over de dijk naar de Weelstraat. Op het einde van de
Weelstraat, rechtsaf (Antwerpse steenweg), blijf deze weg volgen tot op het
einde. Vervolg je weg op het fietspad langs Huis ten Halve en Cauwerburg.
Achter de huizenrij vanaf huisnummer 50 is de Koninklijke Handbooggilde
Willem Tell gevestigd. Deze vereniging vierde in 2011 haar tweehonderdjarig
bestaan. Voor de volgende vraag blijven we echter op het fietspad. De toegang
naar dit terrein is immers privaat.
10 Hoeveel staande wippen kun je van op het fietspad van
Cauwerburg zien? (Met andere woorden hoeveel hoofdvogels
kunnen de schutters afschieten?)
Fiets verder op het fietspad tot aan het rondpunt. Neem hier de tweede afslag
en rij richting Hoogkamerstraat. Steek aan het fietslicht de Schoolstraat over en
rij naar de Academie van Temse. Parkeer je fiets hier voor een vraagje over
Hockeyclub Rapid en sta vol bewondering voor de kunstvelden.
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11 Welke speciale bar heeft men op de hockeyclub?
Keer terug naar de fiets. Fiets rechts op het fietspad van de Hoogkamerstraat.
Sla de eerste straat rechts in (Welvaartlaan). Fiets rechtdoor in de Kardinaal
Cardijnlaan. Fiets in de hoek op het verbindingsstuk naar de Pieter Dierckxlaan.
Vervolg je weg tot aan huisnummer 26 van Clemens De Landsheer. Sla aan de
vlaggen, rechtsaf. Je komt via een klein weggetje aan het gemeentelijk
openluchtcentrum Fernand Schuerman. Parkeer je fiets in de voorziene plaats.
Neem gerust de tijd om dit Eldorado van de sport te ontdekken. Tal van
verenigingen organiseren hier vele sportactiviteiten. Je vindt er onder meer
ook het antwoord op volgende vragen.
12 Welke vereniging is naar eigen zeggen ‘de leukste club van
Vlaanderen’?
13 Welke kleur hebben de lijnen van de korfbalterreinen op het
kunstveld?
14 Wat is hier NIET toegestaan?
Stap terug op de fiets als je al jouw antwoorden gevonden hebt. Keer terug
naar de Clemens De Landsheerlaan. Sla rechtsaf. Fiets over het kruispunt
rechtdoor (Gebroeders Van Raemdonckstraat). Sla op het einde van deze straat
rechtsaf (Gasthuisstraat). Sla naast huisnummer 80 rechtsaf. Je komt zo bij
sporthal Temsica.
De sporthal Temsica is gebouwd door de parochie Onze-Lieve-Vrouw en kwam pas
later in het bezit van de gemeente. Men beoefent er aerobic, badminton, basket,
budo-tai-jutsu, conditietraining, gymnastiek, jazz dance, judo, ju-jitsu, karate,
korfbal, minivoetbal, tennis, volleybal, zaalvoetbal, zumba, knuffelturnen en tal van
andere activiteiten.

15 Hoeveel verschillende sportattributen vind je op de ramen van
de cafetaria van sporthal Temsica?
Fiets terug naar de Gasthuisstraat. Sla rechtsaf. Fiets tot aan de
verkeerslichten. Fiets over het kruispunt de Akkerstraat in. Aan de linkerkant
vind je een sportieve school.
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16 Welke boodschap vind je bij deze schoen?

Sla op het einde van de Akkerstraat linksaf (Kasteelstraat).
17 Vervolledig deze tekst.
Verder in de Kasteelstraat vind je ‘The Pocket’. Dit
sportcafé heeft een heel rijke culturele-, verenigings- en
sportieve geschiedenis. Dit merk je onder andere aan
de opschriften bovenaan de gevel.
18
Welke tekst staat in het meest rechtse
vak boven de gevel?
Fiets verder in de Kasteelstraat. Neem op het rondpunt
de derde afslag en fiets in de tunnel onder de rijksweg.
Fiets naar de ingang van het voormalige Scheldebad.
19 Wat stelt dit kunstwerk voor ?
Het eerste gemeentelijk zwembad werd op de plaats van het
kasteel van Temse gebouwd. In 1969 werd het feestelijk
ingehuldigd. Met zijn beweegbare, aluminium tussenvloer was
het toentertijd een ultramodern zwembad waarvan de diepte
kon aangepast worden. In de beginjaren trok het zwembad een
massa zwemmers uit de buurgemeenten aan. In 2012 werd
echter betonrot vastgesteld. Renovatie was totaal uitgesloten en
een nieuwbouw drong zich op. Voor de vijf clubs die gebruik
maakten van het zwembad werd een tussentijdse oplossing
gezocht. Een privé investeerder zorgde voor het
spiksplinternieuwe Vita-Scheldebad dat nu de thuisbasis is van
de Temse Schelde Zwemmers, de Temse duikers en WZK
Waterpolo. Je kunt er ook fitnessen en aan aquagym doen.
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Fiets terug naar de straat en sla rechtsaf. Hou rechts aan (Fonteinstraat). Sla de
eerste straat links in (Brigade Pironstraat). Neem vervolgens de eerste straat
rechts (Triphon De Smetstraat). Op het einde vind je de Tennis Club De Vallei.
Je kunt er ook padel spelen. Padel is een racket- en balsport voor twee spelers
of voor paren, waarbij een bal, gelijkend op een tennisbal, met een racket over
een net gespeeld dient te worden. Het is een mix van tennis en squash.
20 Uit welke materialen is de afbakening van de padelterreinen
gemaakt?
Fiets terug naar de Triphon De Smetstraat, sla linksaf (Brigade Pironstraat), en
opnieuw links (Fonteinstraat). Volg de Fonteinstraat en het verlengde ervan
(Oostbergstraat). Sla de eerste straat rechtsaf (Scouselestraat). Volg deze weg,
en het verlengde ervan, Warandestraat en Lepelstraat tot voorbij het centrum
van Steendorp. Sla linksaf in de Berkenlaan. Neem de eerste straat rechts
(Sparrenlaan). Rij naar de sporthal ‘Het Gelaag’.
De sporthal “Het Gelaag” werd op 18 maart 1989 feestelijk ingespeeld met een
wedstrijd tussen de oud spelers van V.C. Temse en V.C. Toff uit Steendorp en een
zaalvoetbalwedstrijd tussen het gemeentebestuur en de brandweer van Temse. Een
maand later werd de sporthal officieel ingehuldigd door Patrick De Wael. In 2008
werden de sportvloer en de douches grondig vernieuwd. Er zijn faciliteiten voor:
badminton, basket, gymnastiek, handbal, minivoetbal, tennis, volleybal,
zaalvoetbal. Meerdere sportclubs hebben er hun vast stek of komen er af en toe
trainen. Je kunt er geregeld kennis met minder bekende sporten. Het outdoor
baseball terrein en de startplaats van mountainbikeroutes zijn extra pluspunten
voor deze toffe sportinfrastructuur.

21 Welke kleur hebben de driehoekjes op de wegwijzers van de
mountainbikeroutes in Steendorp?
22 Hoeveel zittribunes staan er aan het
baseballterrein van de WBA Foxes ?
23 Hoe heet het sportcafé van de sporthal?
Fiets terug naar de Sparrenlaan. Blijf op deze straat
fietsen tot aan de Sint-Janstraat. Sla deze straat in. Sla op
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het eind rechtsaf (Gelaagstraat). Volg deze straat tot aan het kruispunt met de
Kapelstraat. Sla linksaf en volg het fietspad langs de Kapelstraat en de
Krijgsbaan tot aan het kruispunt met verkeerslichten aan de Christus
Koningkerk. Let ondertussen goed op de twee volgende vragen. Je hoeft voor
het oplossen van deze vragen het fietspad helemaal niet te verlaten.
24 Welke sportinfrastructuur heeft men op het natuurdomein
Roomkouter aangelegd?
25 Aan welke club vind je deze figuur?
Sla aan de verkeerslichten rechtsaf
(Prinsenlaan). Hou rechts aan (Hollebeek).
Blijf op deze weg. Rij rechtdoor over het
overrijdbare rondpunt (Blindstraat). Fiets
verder tot op helemaal op het einde van de
Blindstraat. Sla links af (korte
Landmolenstraat). Sla op de viaduct rechts
af en fiets over de E-17.
26
Welke sport wordt aan de voet
van de viaduct duidelijk beoefend?
Sla over de viaduct links af (Steendonkstraat). Volg deze weg tot helemaal op
het einde. Fiets vervolgens naar de kerk van Temse Velle. Bij deze kerk vind je
het terrein van V.K. Velle.
27 Welke sport kunnen de kleuters van Velle in het speeltuintje
beoefenen?
Fiets terug richting Steendonkstraat (Velle), maar sla vlak voor deze straat
rechts af (Veldstraat). Volg de Veldstraat, steek het kruispunt met de Houtbriel
en Beekstraat over en fiets verder in de Veldstraat.
28 Waarmee kunnen sportievelingen zich volgens het bord van het
Lindenhof uitleven?
Volg de Veldstraat tot helemaal op het einde en fiets via de Spoorweglaan tot
aan de Parklaan. Sla in de Spoorweglaan links af en fiets naar de Krijgsbaan. Sla
rechtsaf en fiets tot de verkeerslichten. Sla aan de verkeerslichten rechts af en
neem onmiddellijk de eerste straat rechts (Eupenlaan). Hou steeds rechts aan
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en fiets voorbij de school tot aan het rondpunt. Neem de eerste afslag rechts
en fiets zo naar de Parklaan. Sla rechtsaf richting station. Steek vlak voorbij de
bocht de Parklaan over en fiets in de tunnel onder de N-16. Je komt zo op de
Guido Gezelleplaats. Steek de straat over en fiets rechtdoor in de August
Wauterstraat.
29 Welke duivenmaatschappij heeft in deze straat haar lokaal?
Fiets tot op het kruispunt met de Vrijheidstraat en de Scheldestraat. Sla hier
links af (Scheldestraat).
30 Wat voor soort coachen is Katrien?
Sla op het eind van de Scheldestraat links af (Akkerstraat) om het eindpunt van
deze zoektocht te bereiken.

Sportmonumenten in Temse.
Temse kent tal van kampioenen. De vogelkundige kring De Sneeuwgors telt zelfs een aantal
wereldkampioenen. Deze club heeft een veelzijdige werking. Zij organiseert o.a. geregeld
infoavonden waarop de techniek van het tentoonstellen en het kweken van vogels van divers
pluimage aan bod komen. Van de vele topschutters die deel hebben uitgemaakt van de
Zaatschieters, springt François De Bondt met zijn ontelbare titels in federatieverband, elf
nationale titels, deelnames aan het Europees- en wereldkampioenschap in het oog. Ook Karin
Biva, deelneemster aan 3 Olympische Spelen en verscheidene wereldbekertornooien, maakte bij
De Zaatschieters kennis met het sportschieten en sloot hier later haar loopbaan af.
Marc de Cock maakt met zijn duiven ook furore.Nakomelingen van zijn duiven zorgden onder
meer voor het succes van Jos Thoné, de allround wereldkampioen uit As in 2016.
De gemeente Temse stuurde al eerder zes sporters naar de Olympische Spelen, maar turner
Dennis Goossens was in de zomer van 2016 de eerste die een finale haalde. Hij eindigde achtste
in de toestelfinale (ringen) in Rio, Brazilië.
Jan Roosen (1897-1967), worstelaar, nam driemaal deel: 1920 Antwerpen, 1924 Parijs, 1928
Amsterdam. Hij zou er ook bij geweest zijn in Los Angeles in 1932, maar de Nationale Bond kon
de kosten voor verplaatsing en verblijf niet betalen, waardoor België thuis bleef.
Hector Riské (1910-1984), worstelaar, Berlijn, 1936. Hij werd ook geselecteerd voor de Spelen in
Tokyo in 1940, maar door de oorlog konden de Spelen niet doorgaan.
Jerome Riské (1919-2001 - broer van Hector), turner, Helsinki, 1952
Robert De Waele (1933-1995), kanovaarder, Rome, 1960
René Roels (°3 september 1937), kanovaarder, Tokyo, 1964
Jan Vertonghen (°24 april 1987), voetbalspeler, Peking, 2008
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Antwoordblad Wedstrijd 1 – Opdrachten voor de hele tocht
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Gelieve onderstaande gegevens volledig in te vullen:
NAAM: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRES: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Antwoordblad Wedstrijd 2 - Vragen in volgorde van het traject
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Gelieve onderstaande gegevens volledig in te vullen:
NAAM: …………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRES: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bedankt voor uw deelname!
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