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WOORD VOORAF
Het is een traditie, dat het
Gemeentebestuur en Toerisme Temse
jaarlijks een brochure uitgeven, die de
toeristische actualiteiten bevat, zowel
de evenementen en activiteiten als
omkaderende bijdragen.
2020 en 2021 waren rare jaren.
Net toen de brochure van 2020 was
verschenen, sloeg de pandemie toe,
met als gevolg dat nagenoeg alle events
die werden vermeld geen doorgang
konden vinden.
Toen de editie 2021 verscheen, was het virus opnieuw in volle opmars. Alle planning was voorbarig,
er konden geen initiatieven worden opgenomen. Die uitgave beperkte zich dan ook grotendeels tot
algemene informatie.
Bij het ter perse gaan van de voorliggende editie, bepaalt corona nog steeds in belangrijke mate het
maatschappelijk leven. Heel wat initiatieven zijn in voorbereiding, maar in de wetenschap dat het
al dan niet doorgaan afhankelijk is van de (onvoorspelbare) evolutie, drukken wij hier geen
hypothetisch overzicht af.
In functie van de evolutie volgt later dit jaar mogelijk een geactualiseerde versie.
Voor de uiteindelijke evenementen en activiteiten verwijzen wij naar de gemeentelijke infokanalen:
reclameblad de nieuwe omroeper, de website, de facebookpagina’s, het driemaandelijks
gemeentelijk infoblad, de pers… en natuurlijk onze Dienst Toerisme, waarvan je de coördinaten op
de achterkaft van deze brochure aantreft.
Wij wensen je, hoe dan ook, vele aangename en interessante uren toe in Temse!
Je bent van harte welkom!

Luc De Ryck
Burgemeester
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TEMSE, TYPISCHE SCHELDEGEMEENTE GERICHT OP
EENDAGSTOERISME
België telt 581 gemeenten. Met zijn ruim 30 000 inwoners is Temse middelgroot. De fusiegemeente
(°1977) omvat Temse (20 000 inwoners), Tielrode, Steendorp en Elversele.
Het hedendaagse Temse is zoals het in wezen de jongste 150 jaar is geweest: enerzijds een typische
Scheldegemeente gericht op eendagstoerisme, anderzijds een geïndustrialiseerde gemeente.
Scheepsbouw (Boelwerf, 1829-1994) en textiel (6 grote ondernemingen) waren decennialang
hefbomen tot welzijn en welvaart, maar beide zijn verdampt in de smeltkroes van de tijd. Temse is
nog altijd een geïndustrialiseerde gemeente, zij het met andere pijlers. In de industriezone TTS
langsheen de gewestweg N16 (richting Sint-Niklaas) zijn meer dan 200 bedrijven gevestigd, die in
totaal 5 000 mensen tewerkstellen. Daarnaast is er de KMO- en industriezone op De Zaat, de exterreinen van de Boelwerf, waar 60 bedrijven aan de slag zijn, die meer dan 1 000 mensen
tewerkstellen. Beide zones zijn volzet.
Temse is - meer dan ooit - een typische Scheldegemeente, gericht op eendagstoerisme.
Het gezicht van de gemeente wordt gekenmerkt door de skyline, de Schelde en de kaai, de 2
Scheldebruggen, de dekenale kerk, het gemeentehuis en Administratief Centrum en site De Zaat.
De bezienswaardigheden en aantrekkelijkheden kunnen samengebracht worden onder de volgende
6 noemers:
- Schelde en Durme, met alles erop en eraan: de kaai, horeca, boottoerisme, watertaxi,
dijktoerisme, de Scheldebruggen, polders... Temse is een centrum van het Scheldetoerisme.
- Wandel- en fietstoerisme. Daarbij spelen de dijken, die als een lint de 4 deelgemeenten
afzomen, een belangrijke rol. Aan het veer Tielrode - Hamme worden jaarlijks om en bij de
40 000 overzetten genoteerd. Ook de landelijke wegen bieden dankbare trajecten voor fietsers
en wandelaars. Temse maakt deel uit van verschillende fietsknoop-puntennetwerken en heeft
een tragewegen-circuit. In de statistiek van de populairste fietsregio’s speelt Temse de hoofdrol.
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- Gastronomie. Temse heeft alles, van de onontbeerlijke frituur tot en met het betere restaurant
- en alles wat daartussen ligt. Traditioneel heeft de gemeente ook een (gegeerde) specialiteit:
paling in ’t groen. Daarnaast zijn er verscheidene typisch Temsese dranken (bieren, jenevers,
aperitief, wijn) en hapjes.
- Groene gemeente. Provinciaal domein Roomacker, natuurgebieden Schouselbroek, Meulebroek
en Kijkverdriet, Scheldepark, potpolder, Durmetuin... en bovenal het groen- en natuurpark
Gelaagpark/Roomkouter in Steendorp in de onmiddellijke nabijheid van het (beschermde) Fort
(°1892).
- Cultureel toerisme: naast het Gemeentemuseum en het Priester Poppemuseum heeft Temse
bovenal de (volledig als monument beschermde) dekenale kerk, waarvan de oorsprong
(bidkapel) volgens de legende van de H. Amelberga, patrones van Temse, teruggaat tot de 8ste
eeuw. Indrukwekkend van architectuur en aanblik, met een karakteristieke toren, biedt zij
binnenin een weelde aan kunstwerken en curiosa.
Verspreid over het hele grondgebied zijn sinds 1991 in openlucht 24 standbeelden en
monumenten geplaatst, thematisch dikwijls verwijzend naar de plaatselijke geschiedenis en
folklore.
De verschillende dorpskernen bevatten nog talrijke riante (al dan niet beschermde) gebouwen,
vaak uit la belle époque.
Het gemeentebestuur beschikt over 4 verschillende tentoonstellingsruimten.
Aan alle grote Temsese kunstenaars is de jongste 25 jaar een tentoonstelling gewijd, die in de
regel gepaard ging met de publicatie van een monografie. Het gemeentelijk Cultuurcentrum
organiseert een waaier aan optredens en activiteiten, die vaak belangstelling genieten tot ver
buiten de plaatselijke grenzen.

- Feestelijkheden en evenementen. Temse heeft een traditie van feestelijkheden, vaak met de
Schelde en de kaai in de hoofdrol. De hedendaagse blikvangers zijn Temse in de Wolken,
carnaval, De Zaat raast - Festival of Sportscars, Jeugd in Beweging (Speelkaai), Dorpsfeesten,
Elverseelse Feesten, Beiaardconcerten, Kleineige Feesten, Sinterklaas meert aan, Boerenmarkt,
gelegenheidsorganisaties (vb. 2012: herdenking 100ste verjaardag Vliegweek, 100 jaar WO I)...
Ook heel wat tentoonstellingen, vaak van (inter)nationaal niveau, zijn blikvangers, in het
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bijzonder deze die werden georganiseerd in de Durmetuin (Tielrode, 18 000 m², 130
verschillende soorten eikenbomen).
Temse heeft 2 religieuze tradities: de voetbedevaart de wegom (°11de eeuw) in de kerngemeente
Temse ter ere van de H. Amelberga en de paardenommegang en -zegening in Tielrode (°18de eeuw
of vroeger).
Temse is een stripgemeente. Sinds 1987 zijn alle (groot)meesters van de Vlaamse strip er gevierd,
wat telkens gepaard ging met een waaier aan activiteiten. Zie verder aparte bijdrage p. 9-11.
Het absolute hoogtepunt van het toeristisch beleid was in 2005-2007: de ontvangst van 2 000
Amerikanen. Zij maakten een cruise in Europa en bezochten meerdere grootsteden. In Temse
werden zij in groepjes van ca. 5 ontvangen in een gastgezin voor een namiddag- of avondvullend
programma: kennismaking met de woning, de bewoners en hun leefwereld. Aan de Amerikaanse
gasten werd bovendien een typisch Vlaamse maaltijd aangeboden. Ook nu nog komen Amerikaanse
toeristen naar Temse, zij het via een andere formule: combinatie van fietsen en varen (bike-barge
cruises). Zie aparte bijdrage p. 12.
De gemeente heeft een (toeristische) belleman en een hostessenteam, is verzusterd met Eupen en
telt 3 hotels en een 10-tal bed and breakfastgelegenheden.
Jaarlijks worden gratis belangrijke toeristische promotiepublicaties verspreid. De gemeente heeft
een waaier aan souvenirs.
De spotnaam azijnzekers verwijst naar de oprichting van azijnbrouwerijen in de 18de eeuw. De oude
spotnaam tuysscher betekent dobbelaar voor grof geld.
Het toeristisch kantoor is gevestigd op het gelijkvloers van het gemeentehuis (Markt 1),
03 710 12 00, toerisme@temse.be .
Info: www.temse.be - www.uitintemse.be - www.jeugdtemse.be
Temse is meegeëvolueerd met zijn tijd, maar koestert de eigenheden en het erfgoed van het
verleden. Economie en ecologie, werkgelegenheid en leefmilieu worden harmonisch in evenwicht
gehouden. De gemeente wenkt als altijd uitnodigend en gastvrij naar de passant en de toerist.

Belleman Bart Heynderickx met Jommeke en Suske en Wiske.
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DE SCHELDEBRUGGEN
1870-1940: eerste brug (cf. realisatie in het kader van de aanleg van de spoorweg Mechelen Terneuzen). Ontwerper: Gustave Eiffel (cf. Eiffeltoren)
18/5/1940: om strategische redenen door Franse en Belgische genietroepen opgeblazen. Tijdelijke
oplossing: veerdienst
19/12/1955: ingebruikname nieuwe brug door Koning Boudewijn
2007-2011: realisatie project-Tweede Scheldebrug
Het project hertekent en opwaardeert Temse-centrum. Het omvat
- bouw tweede brug, kant Temse-centrum: 2 rijvakken + aparte weg voor wandelaars/fietsers +
80 zitplaatsen. Start: 1/2/2007. Officiële opening door Vlaams minister-president Kris Peeters
(die als minister van Openbare Werken de beslissing tot de bouw nam) op 29/5/2009
- jachthaven en bijhorende accommodatie zijn geherlokaliseerd op De Zaat (ingebruikname april
resp. juli 2007)
- bouw loskaai (120 x 48 m) stroomafwaarts de brug, waardoor de havenactiviteiten volledig
verdwenen op de Wilfordkaai. Start bouw loskaai: oktober 2006, ingebruikname: december
2007
- aanleg nieuwe ontsluitingsweg (Rik De Rycklaan) van loskaai via een doorsteek tussen spoorweg
en Scheldepark over Kasteelstraat naar Stationsplein (vrachtwagens passeren niet meer door
het centrum). Aanvang der werken: november 2009, ingebruikname: 26/8/2011, aanleg parking
in 2021
Dankzij het project heeft de Wilfordkaai een uitsluitend toeristische bestemming gekregen en werd
zij in 2017 dankzij een privé-investeerder volledig heringericht en opgewaardeerd.
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BOELWERF LEEFT VERDER
Temse vergeet de Boelwerf en zijn rijk scheepsbouwverleden niet. Het was een bewuste keuze om
de herinnering aan de werf in stand te houden
het gemeentebestuur was vragende partij voor de verwerving van het archief van de Boelwerf.
De curatoren schonken het archief in functie van zijn eigenheid aan 7 verschillende instanties.
Temse bekwam ‘documentatie dienstig voor het schrijven van de geschiedenis van het bedrijf’
(schenking: 15/5/1996)
-

de site en het administratief centrum kregen officieel de naam De Zaat: zaat, streektaal voor
‘scheepswerf’, was de benaming van de Boelwerf in de volksmond

-

alle straat- en pleinnamen op de site verwijzen naar de Boelwerf: z’n historische figuren,
activiteiten, beroepen

-

de residenties dragen namen van beroemde Boelschepen (Ortelius, Methania, Belgica…)

-

3 constructies zijn gebleven
• Administratief Centrum De Zaat
✓ in gebruik genomen door de Boelwerf in april 1969
✓ aangekocht (2000) en gerenoveerd (2004-2006) door het gemeentebestuur. Opening: 30
juni 2006
• één kraan
• het droogdok (30 000 m², het grootste ter wereld), waarin meerdere boten tegelijk konden
worden gebouwd. Het droogdok kon niet herbruikt worden. Eigenaar Cordeel heeft er z’n
administratief centrum bovenop gebouwd

-

Administratief Centrum De Zaat
• is verlucht met 130 foto’s van kunstfotograaf Stefaan Van Hul. Zij tonen de werf e.a. van
1900 t.e.m. 2006
• grote blikvangers zijn een 30-tal maquettes van op de Boelwerf gebouwde schepen
(eigendom Scheepvaartmuseum Antwerpen, de rederijen Exmar en CMB, gemeentebestuur
Temse, erfgoedvereniging Op Stoapel). Zij zijn opgesteld in publiekelijk toegankelijke
ruimten, voornamelijk op de 5de en 6de verdieping
• het plafond van de raadzaal (6de verdieping) heeft de vorm van een (omgekeerde)
scheepsromp

-

aan de rotonde in de Orlaylaan - die de woonzone scheidt van de KMO/industriezone - staat
het monument De Zaatman van de hand van de nationaal bekende Temsese kunstenaar (exBoelwerknemer) Noël Van Cauwenbergh (zaatman is streektaal voor scheepsbouwer). Op de
5de verdieping in AC De Zaat staat een verkleinde versie in de wachtkamer van de burgemeester

-

t.g.v. de opening van AC De Zaat (2006) gaf het gemeentebestuur de brochure Van Boelwerf
naar De Zaat uit. Naast de toekomstplannen voor de site bevat zij ook de (rijkelijk
geïllustreerde) historiek van de Boelwerf. De brochure werd - gratis! - in alle brievenbussen van
Temse gedeponeerd. Zij wordt door velen als een relikwie bewaard.

-

In 2008 werd de erfgoedvereniging Op Stoapel opgericht met als doel het rijke
scheepsbouwerfgoed langsheen de Schelde en in het bijzonder de industriële zeescheepsbouw
in Temse te onderzoeken, bewaren en ontsluiten voor een breed publiek. Contact: Eddy Van
Grevelinge, voorzitter, Pieter Dierckxlaan 155, 9140 Temse, 0473 47 60 50,
info@opstoapel.org, www.opstoapel.org

-

momenteel is een project van Toerisme en Erfgoed Oost-Vlaanderen in voorbereiding om het
scheepsbouwverleden in de provincie (opnieuw) zichtbaar te maken. Drie gemeenten dragen
het project: Temse, Baasrode en Rupelmonde. In Temse komt een geïllustreerde wandeling op
de ex-terreinen van de Boelwerf.
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SITE DE ZAAT, DE EX-TERREINEN VAN DE BOELWERF
‘De verdwijning van de Boelwerf is het verdriet van Temse - een scheef geslagen nagel in het hart
van elke Temsenaar, een scheefgeslagen nagel die nooit meer helemaal wordt rechtgetrokken.’ (Luc
De Ryck, burgemeester, bij de voorstelling van de Inventaris van het Boelarchief van het Rijksarchief
Beveren, 2008).
Zaat is gewesttaal voor scheepswerf.
Oppervlakte: 87 ha
- 2 ha openbaar nut: AC De Zaat en omgeving (plein, parkings, motorhomeparking…). Eigenaar:
gemeentebestuur Temse
-

de overige gronden zijn aangekocht door de NV Nieuw Temse (= bedrijven Cordeel, Temse +
Aertssen,
Stabroek).
Herbestemming
gronden
dankzij
samenwerking
gemeentebestuur/provinciebestuur/kabinet & administratie Ruimtelijke Ordening/NV Nieuw
Temse
• 40 ha woonzone: 900 woongelegenheden (appartementen + woningen). Eerste bewoning:
lente 2006; zone is in volle opbouw en wordt gefaseerd gerealiseerd
• 40 ha KMO- en industriezone: eerste bedrijf operationeel januari 2005; intussen 60
bedrijven operationeel (zone is volzet) - in totaal meer dan 1.000 werknemers

-

een missing link in het regionale dijktraject is opgevuld: de geasfalteerde Scheldedijk verbindt
de Markt met de potpolder van Tielrode en vult zodoende een wezenlijke schakel op in het vele
km-lange netwerk van wandel- en fietspaden

-

de jachthaven werd in 2007 volledig gerealiseerd: 4 aanlegsteigers, 2 x 500 m aanmeerlengte,
nieuwe accommodatie (clubhuis/loodsen/cafetaria)

-

midden de site (Orlaylaan): standbeeld De Zaatman, blijvende hulde aan de scheepsbouwers.
Beeldhouwer: Noël Van Cauwenbergh (Temse, ex-Boelarbeider)

-

zie ook de bijdrage Boelwerf leeft verder p.6

7

ADMINISTRATIEF CENTRUM DE ZAAT, WAAR TEMSE
TROTS OP IS!
Omdat het gemeentehuis (°1906) en zijn
bijgebouwen te klein waren geworden en niet
meer beantwoordden aan de hedendaagse
normen, kocht het gemeentebestuur op
29/12/2000 het voormalige administratief
complex van de Boelwerf, samen met de
omliggende gronden, in totaal 2 ha.
Het Architectenburo Storme Van Ranst
(Antwerpen) o.l.v. Jean-Pierre Van Liefferinge
ontwierp de plannen, het bedrijf Roegiers
(Kruibeke) zorgde voor de realisatie.
Het gebouw (°1969) - het enige op de site dat is overeind gebleven - werd heringericht, gerenoveerd
en uitgebreid in functie van de noden en desiderata van het gemeentebestuur en de lokale politie.
Het resultaat is een 8 bouwlagen tellend complex, 78 m lang, 16 m diep: ruim, doorzichtig,
toegankelijk, functioneel, afgestemd op efficiënte dienstverlening, voorzien van airconditioning en
duurzaamheidsprincipes als superisolerende zonnewerende beglazing, regenwater-recuperatie,
koelen met rechtstreekse buitenlucht, daglichtgestuurde verlichting… én met zicht op zee (de
Schelde)! Intergem beloonde het gemeentebestuur voor zijn efficiënte aanpak van het rationeel
energiegebruik met een premie van 22.182 euro.
Voor de huisvesting van de politiezone Kruibeke-Temse werd achterwaarts een vleugel van 3
bouwlagen bijgebouwd. Intussen wordt nog een bijbouw bij het bestaande gebouw gerealiseerd.
Meer dan 200 personeelsleden zijn werkzaam in het gebouw (100 gemeente + 100 politiezone).
Bovenop het dak is een nieuw bouwvolume gecreëerd. Het omvat het kroonjuweel van de
renovatie: de raadzaal. Zij is 7 m hoog, uitgerust met alle hedendaagse vergadertechnologie en
volledig beglaasd. Samen met het aanpalende openluchtterras biedt zij een uitzonderlijk panorama
op de Schelde en omgeving.
In de inkomhal en op de 5de en de 6de verdieping hangen uitvergrote boekencovers van Marijke
Meersman, de primus inter pares van ontwerpers van omslagillustraties in ons land. De vergaderen wachtzalen zijn gedecoreerd met 130 foto’s van Stefaan Van Hul m.b.t. de Boelgeschiedenis.
Bovendien zijn een 30-tal maquettes te bezichtigen van op de Boelwerf gebouwde schepen; ze
staan (op één na) op publiekelijk toegankelijke ruimten op de 5de en 6de verdieping.
Het hele project (aankoop, renovatie, uitbreiding, inrichting, decoratie, meubilair,
omgevingswerken, erelonen…) kostte 18,9 miljoen euro, een investering voor een eeuw, die ten
goede komt aan al wie er werkt, maar vooral ook aan de bevolking.
De opendeurdagen op 1-2/7/2006 lokten meer dan 7 000 bezoekers. Intussen hebben nog talrijke
duizenden het complex bezocht, individueel of in groep, ook overheidsdelegaties, die zich voor hun
eigen plannen laten inspireren door het gebouw. Ontvangst en rondleiding van groepen zijn
mogelijk na afspraak.
AC De Zaat vormt de navelstreng tussen het historische en het nieuwe Temse, een scharnier die beide
woonweefsels verbindt. Door vormelijke ingrepen en het gebruik van nieuwe gevelmaterialen is het
complex een architecturaal brandpunt tussen verleden en heden. Het straalt een uitgesproken
karakter van openheid uit naar de onmiddellijke maar ook naar de ruimere dorpsgemeenschap.
AC De Zaat - curiosum en unicum - is een nieuw symbool van Temse, dat perfect verleden, heden en
toekomst verenigt. Het is een optimaal functioneel administratief complex, een baken in de
ruimtelijke ordening, een toeristische bezienswaardigheid. Een visitekaartje!
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TEMSE, WAAR DE STRIP WORDT GEKOESTERD
Temse heeft een reputatie opgebouwd als stripgemeente, resultaat van de harmonieuze
samenwerking tussen de Culturele Vereniging Spirit en het Gemeentebestuur. Het begon allemaal
in 1987 met de viering van Willy Vandersteen. Het hierna volgende overzicht is een samenvatting
van het unieke palmares:
- alle Vlaamse stripgrootmeesters zijn gevierd - sommigen meermaals - wat in de regel gepaard
ging met een waaier aan activiteiten voor groot en klein. In chronologische volgorde: Willy
Vandersteen, Morris, Paul Geerts, Bob De Moor, Jef Nys, Merho, Karel Biddeloo, POM, Willy
Linthout, Jeff Broeckx, Jan Bosschaert, Jean-Pol, Jean Graton, Steve Van Bael, Steven Dupré,
Marc Sleen, Luk Martens, Patrick Cornelis, Charel Cambré en Hec Leemans.

‘Temse, stripgemeente’ Het begon allemaal in 1987 met de viering van Willy Vandersteen.

- er verschenen niet minder dan 37 luxe-uitgaven van strips (in 2, vaak 3 verschillende versies),
met name Tazuur en Tazijn, Het schone avontuur van een bakkersjongen, Haaiman, Het zevende
zwaard, De grote weldoener, De waterdemon, De grote zwartrok, De trek naar China, Dé
verborgen schat, De reus van Bengalen, De stoutmoedige voortrekker, Paus Johannes XXIII, Lady
“O”, De wonderbare jeugd van Pieter Bruegel, Jommeke 50 jaar jong, Pius X - van volksjongen tot
paus, Berten Rodenbach, Bij verdiensten, St. Godelieve, Jeff Broeckx briljant, De slungel van de
jungle, De grote match, De vloek van Myra, dubbelalbum De Bobbejaanstory/Gaston en Leo,
Midgard - deel 2: Onderweg, De gebroeders Wright, Wat Nero zo bijzonder maakt. De erfenis
van Marc Sleen, De strip van Fretalop (met striptekeningen van 100 vrijwilligers van alle
leeftijden), niet-luxealbum Fretalop de draak van Temse, Stripfiguren vereeuwigd in straatnamen
- Doornwijk Temse, dubbelalbum Prinses Lovely & De mosterd van Abraham, Primaire infectie
(reeks VIRUS), Verminkte vleugels (de geschiedenis van de IJzerhelden de gebroeders Van
Raemdonck), dubbelalbum De ijzeren kolonel en De kolbak van How, Robbedoes Special De
wolfman, heilige Amelberga, grote luxe-edities van Tazuur en Tazijn en De stalen zeemeermin.
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- Temse speelt een (hoofd)rol in 9 strips: Het schone avontuur van een bakkersjongen (= de
zaligverklaarde Temsese priester Edward Poppe; auteur: Jef Nys), Tazuur en Tazijn (Suske en
Wiske), Haaiman (Kiekeboe), De waterdemon (De Rode Ridder), Het zevende zwaard (Jommeke),
De vloek van Myra (Figaro), Fretalop (Luk Martens), Verminkte Vleugels (Luk Martens) en De
plasticjagers (Jommeke). Een (bijna) volle bladzijde wordt aan Temse gewijd in het Nero-verhaal
Het B-gevaar van Marc Sleen. De covers van Bij verdiensten (Kiekeboe), De slungel van de jungle
(Urbanus), De wolfman (Robbedoes) en Chapman 1 (De eerste overwinningen) tonen Temse.
Burgemeester Luc De Ryck komt in beeld in 3 strips: Tazuur en Tazijn, De slungel van de jungle
(cover) en De plasticjagers.

- bijzondere gelegenheden gaan gepaard met speciale publicaties: (luxe)albums, brochures,
affiches, kalenders, ex librissen, flyers, stickers, bierviltjes…
- sinds 1996 wordt jaarlijks een nieuwjaarskaart uitgegeven, geïllustreerd door een Vlaamse
striptekenaar. In de regel stelt de kaart de stripheld(en) van de tekenaar voor in een typisch
Temses kader. Kwamen aan bod (sommigen meermaals): Merho, Paul Geerts, Jef Nys, Karel
Biddeloo, Jeff Broeckx, Luc Morjaeu, Jean-Pol, Hec Leemans, Dirk Stallaert, Willy Linthout, Studio
(Jean) Graton, Steve Van Bael, Steven Dupré, Luk Martens, Charel Cambré en Eric De Rop.
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- aan de bib staat het standbeeld van Jommeke van Valeer Peirsman, een schenking van Jef Nys.
Op de 5de verdieping van AC De Zaat wordt men verwelkomd door het bas-reliëf Jommeke & co
(ontwerp: Jef Nys, beeldhouwer: Harry Verbeke, schenking Culturele Vereniging Spirit). De
Temsese beeldhouwer Valeer Peirsman (1932-2020), o.a. schepper van Temses beroemde
beeldengroep De kaailopers op de Wilfordkaai, creëerde de standbeelden van Jommeke in
Middelkerke en Temse, het standbeeld van Kiekeboe in Zoersel en de buste van Willy
Vandersteen in Kalmthout.
- jaarlijks vindt een stripexpo plaats.
- verscheidene jaren werd jaarlijks een stripbeurs georganiseerd, sinds 2019 omgevormd tot Grote
Signeerdag (met ca. 35 tekenaars).
- striptekenaars worden geregeld ingeschakeld in evenementen (vb. stripbeurzen, expo’s,
feestelijkheden…).
- een absoluut hoogtepunt: de viering van Jommekes 50ste verjaardag + de voorstelling van de
biografie van Jef Nys (Ongekend veelzijdig), auteur: Luc De Ryck, met als eregast Vlaams ministerpresident Yves Leterme.
- in 2014 besliste het Gemeentebestuur de lanen in de nieuwe verkaveling Doornwijk naar
striphelden te noemen: Suske en Wiske, Nero, Jommeke, De Kiekeboes, De Rode Ridder, Piet
Pienter en Bert Bibber, Smurfen en Fretalop. De hoofdstraat heet Stripfigurenlaan.
- sinds het schooljaar 2018-2019 heeft de gemeentelijke Academie een eigen stripatelier.
- sinds 2020 beschikt Temse (Flying Comics vzw, Koen De Jonghe) over een eigen
warmeluchtballon, met Jommeke als centrale figuur.
- uiteenlopende gelegenheidsinitiatieven, te veel om op te noemen.
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MOTORHOMEPARKING GROOT SUCCES
Als centrum van het Scheldetoerisme is Temse
een begeerde bruid voor dagjesmensen. Ook
voor eigenaars van motorhomes.
Na de ingebruikname van de tweede Scheldebrug
(29 mei 2009) en - als gevolg daarvan - de
verdwijning van de zandhopen, de kranen en de
sporen, kreeg de kaai een uitsluitend toeristische
bestemming en werd ook de motorhome er een
vertrouwd gezicht. Aanvankelijk waren het er slechts enkele, maar al spoedig meldden zich 10 en
meer campers aan. Gezien de kaai geen camping was, maar het gemeentebestuur de motorhomes
wel graag zag komen, koos het schepencollege voor een andere locatie. Zij kregen een voorlopige
pleisterplaats toegewezen aan het uiteinde van de parking van AC De Zaat. Het bestuur ging er toen
van uit dat de campers elders een definitieve stek zouden krijgen, bijvoorbeeld in de Kasteeldreef.
Maar uiteindelijk werd geopteerd voor de bestendiging én professionalisering van de
parkeergelegenheid op De Zaat-parking.
De parking, in gebruik genomen in 2018, omvat 20 parkeerplaatsen en is voorzien van riolering,
waterleiding, elektriciteit en verlichting. De wegenis en de omgeving werden eveneens op punt
gesteld, inclusief een groene zone tussen de 2 parkeerruimtes. Voor de gebruikers zijn er ook
picknicktafels en infopanelen.
Voor de financiering bekwam het Gemeentebestuur een toelage van 10 000 euro van Vlaams
minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.
Vele motorhome-eigenaars hebben intussen de weg gevonden naar Temse en zijn bijzonder
enthousiast over de locatie en de inrichting. Dat blijkt mede uit het bezoek van talrijke (ook
buitenlandse) groepen, die Temse in hun programma opnemen voor een één- of meerdaags verblijf.

NOG STEEDS AMERIKAANSE TOERISTEN IN TEMSE
In 2005-2007 beleefde Temse met zijn toeristisch beleid een niet te evenaren hoogtepunt met de
komst van 2 000 Amerikaanse toeristen. Het bezoek kaderde in een Europese cruise. De Temsese
formule was uniek: de Amerikanen werden in groepjes van ca. 5 voor een namiddag- of
avondvullend ‘programma’ ontvangen in gastgezinnen, konden persoonlijk kennismaken met het
gastgezin, leerden de woning kennen van kelder tot zolder en kregen een typisch Vlaamse maaltijd
aangeboden. De Amerikaanse bezoekers waren erg opgetogen over de formule (meer dan 90 %
vond het bezoek aan Temse het hoogtepunt van de reis) en het succes haalde de nationale
geschreven en beeldpers.
Als gevolg daarvan zijn sindsdien steeds Amerikaanse toeristen blijven komen, zij het onder een
andere vorm, met name een combinatie van fietsen en varen (bike-barge cruises). VBT Bicycling and
Walking Vacations organiseert fiets- en wandelvakanties over heel de wereld, meestal van hotel
naar hotel, maar in België, Nederland en Duitsland worden fietstochten van de ene stad/gemeente
naar de andere uitgestippeld en wordt op een begeleidend schip overnacht en gegeten. In opdracht
van de Amerikaanse reisorganisatie VBT (Vermont Bicycle Tours) bracht het Nederlandse reisschip
MPS IRIS ook in 2021 Amerikaanse fietstoeristen naar Temse en de Scheldestreek.
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BOOTTOCHTEN VANUIT TEMSE
Boottocht vanuit Temse naar Mechelen
Datum: dinsdag 12 april
Vertrek: Temse, Wilfordkaai, 10.30 u.
Prijs: vanaf 25 euro
Boottocht vanuit Temse naar Vilvoorde en Brussel
Data: dinsdag 19 april en dinsdag 18 oktober
Vertrek: Temse, Wilfordkaai, 10.30 u.
Prijs: vanaf 25 euro
Dagtocht vanuit Temse naar Lillo, Doel en de drukke containerhavens
Datum: donderdag 18 augustus
Vertrek: Temse, Wilfordkaai, 11.30 u.
Prijs: vanaf 15 euro
Dagtocht vanuit Temse naar Schellebelle en terug (Varen tot Wetteren, wandelen in Schellebelle)
Datum: woensdag 11 mei
Vertrek: Temse, Wilfordkaai, 9.30 u.
Prijs: vanaf 15 euro
Schelderondvaart vanuit Temse naar Dendermonde en terug
Data: zondag 15 mei, zondag 12 juni, zondag 11 september en zondag25 september
Vertrek: Temse, Wilfordkaai, 14 u.
Prijs: vanaf 7 euro
Dagtocht vanuit Temse naar hartje Mechelen
Data: dinsdag 24 mei, donderdag 9 juni, donderdag 23 juni, zaterdag 23 juli en maandag 22 augustus
Vertrek: Temse, Wilfordkaai, 10 u.
Prijs: vanaf 20 euro
Schelderondvaart vanuit Temse naar Antwerpen en terug
Data: zondag 19 juni, zondag 21 augustus, zondag 18 september, zondag 2 oktober en zondag 16
oktober
Vertrek: Temse, Wilfordkaai, 14 u.
Prijs: vanaf 12 euro
Schelderondvaart vanuit Temse naar Rupelmonde, Sint-Amands en terug
Data: zondag 17 juli, zondag 14 augustus, zondag 28 augustus en zondag 30 oktober
Vertrek: Temse, Wilfordkaai, 14 u.
Prijs: vanaf 7 euro
Info: 03 711 38 21 - info@rivertours.be
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VERWEN JEZELF EN ANDEREN MET EEN GESCHENK VAN
TEMSE
Geen inspiratie voor geschenken? Ga dan zeker eens langs bij het Toeristisch Infokantoor en verras
je familie en vrienden met een typisch cadeau van Temse! Hier enkele voorbeelden.
Geschenkpakketten met streekproducten
Een smakelijk geschenk voor iedere fijnproever, bierliefhebber of
zoetebek? Keuze uit:
- een pakket Temsebieren (€ 20)
- een pakket ‘zoete zonde’ (small € 20 of large € 40)
- een pakket op maat: stel zelf je geschenkmand samen met
streekproducten naar keuze en bepaal het bedrag en de producten
bij je bestelling = min. 1 week op voorhand!
Een overzicht van alle streekproducten is terug te vinden in de
brochure Proeven van Temse. Deze brochure is verkrijgbaar op de
dienst Toerisme.
Cadeaucheques Temse
Voor wie moeilijk een keuze kan maken uit het ruime aanbod, zijn er nog steeds de Cadeaucheques
van € 5, € 10 en € 25. Hiermee kan de ontvanger iets naar zijn/haar eigen keuze aankopen in één
van de deelnemende winkels van Temse en zo steun je bovendien onze lokale winkeliers!
Boeken
Zoek je een geschenk voor een boekenwurm? Neem dan een kijkje tussen de historische boeken,
jaarboeken van het Gemeentemuseum, luxe stripalbums en DVD’s.
Voor de sportieveling is er ook een grote keuze aan wandel- en fietsbrochures.

Info: Toeristisch Infokantoor, Gemeentehuis, Markt 1 - 03 710 12 00 - toerisme@temse.be
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TOERISME IN TEMSE
Gemeentebestuur
- Algemene Leiding: Luc De Ryck, burgemeester
Secretariaat: Elke Koppen, beleidsondersteunend deskundige
- Toerismefunctionarissen: Lore Baeck en Beatrix Mys
- Gidsen: Rita Heerwegh en Roger Andries

Toerisme Temse
Voorzitter: Rita Heerwegh
Ondervoorzitter: Albert De Ryck
Secretaris: Sarah Van Opstal
Penningmeester: Jan Eeckelaert
Verantwoordelijke hostessenteam: Rita Heerwegh
Leden: Annita Bressinck, Davy De Gendt, Franky De Graeve, Bart Heynderickx, Soames Maes,
Véronique Robberecht en Luc Verhulst
Burgemeester Luc De Ryck
Belleman: Bart Heynderickx
Hostessen: Sarah Van Opstal, Elise Van Put, Nele De Ryck, Veroniek Eeckelaert, Elke Koppen en
Evy Van Britsom

Rita Heerwegh, voorzitter Toerisme Temse

Burgemeester Luc De Ryck is ook bevoegd voor Toerisme

TEMSE EN/IN DE ORDE & GEZEL VAN DE WASE RAAP
De volgende personen zijn opgenomen in de toeristische adel van het Waasland (°1986):
*

Orde
- Martin De Ryck (†)
- Luc De Ryck
- Willy Van Britsom
- Désiré Van Riet (†)
- Dolf Peeters (†)
- Raoul De Graeve

*

Gezel
- Bruno Machiels
- Jean Paelinck (†)
- Robert Roosen (†)
- Jan Poort (†)
- Lucille Feremans
- Marcel De Moor (†)
- Valeer Peirsman (†)
- Hugo Smet (†)
- Gerard Vercauteren (†)
- Hilde Van Raemdonck (†)

Dienst Toerisme
Gemeentehuis
Markt 1, 9140 Temse
tel. 03-710 12 00
toerisme@temse.be
www.temse.be
Facebook: www.facebook.com/ToerismeTemse
Open
Weekdagen: 9-12 u. en 13-16.30 u.
Weekends: zaterdag 2 juli - zondag 18 september, 10-16 u.

