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Woord vooraf

De gemeente Temse kan bogen op een rijke geschiedenis. Daarbij gaat de jongste decennia grote aandacht naar
de geschiedenis die ‘binnen bereik’ is: de jaren die herkenbaar en toegankelijk zijn via foto’s, postkaarten, brieven,
brochures, bladen... zeg maar vanaf 1885-1890. Het feit dat onze (over)grootouders daarin gesitueerd worden, is
daar natuurlijk niet vreemd aan, maar van nog grotere betekenis is de hoogbloei die de jaren 1890-1914 kenmerkte.
Temse kende in die periode hoogconjunctuur, zowel economisch als cultureel en toeristisch. De Schelde, de dijken,
de kaai, de Wilfordboten, het kasteel en het omliggende domein, bloeiende industrieën als textiel en scheepsbouw,
en huisnijverheden als manden- en klompenmakerij vormden essentiële bestanddelen van Temse in die schilderachtige tijd. Het is geen toeval dat de Internationale Vliegweek voor Watervliegtuigen zich in die periode situeert.
In deze context dient gerefereerd naar het baanbrekende boek ‘Het kulturele leven te Temse van 1890 tot 1914’ van
Toon Brijssinck. Het boek heeft de stroomversnelling tot nader onderzoek op gang gebracht.
Een jaar geleden was de Vliegweek nog maar enkel bekend bij ingewijden. Intussen behoort zij tot de collectieve
kennis. De Internationale Vliegweek voor Watervliegtuigen is het grootste evenement in de geschiedenis van Temse, tegelijk een gebeuren met nationale en internationale betekenis. Temse heeft daarmee een eigen plaats(je) in de
nationale luchtvaartgeschiedenis, in het spoor van de van Temse afkomstige luchtvaartpioniers (broers) Maurice
en Ernest Tips.
Dat de 100ste verjaardag van de Vliegweek zou gevierd worden, lag voor de hand. Het Gemeentebestuur heeft
het voortouw genomen en tal van bondgenoten gevonden. U vindt ze allemaal in deze brochure, samen met hun
eigen(zinnige) initiatieven. Alle troeven zijn aanwezig om van de herdenking een succesrijk eeuwfeest te maken.
De brochures die in 1912 verschenen met het programma van de Vliegweek, zijn uitgegroeid tot historische curiosa en collectors’ items. We twijfelen er niet aan dat de voorliggende brochure evenzeer zal gekoesterd worden en
in vele exemplaren de tand des tijds zal trotseren.

Luc Verhulst
Gemeentesecretaris

Luc De Ryck
Burgemeester
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Temse in 1912
De wereld van 1912 draagt tijdloze kenmerken: vooruitgang, wetenschappelijke en maatschappelijke evolutie (emancipatie, democratisering), materiële modernisering... Maar evenzeer oorlogen,
onderdrukking, opstanden, rampen... De wereld van 1912 is wat hij altijd is (geweest): een kruitvat
in volle beweging en ontwikkeling. Het triomfalisme over de vooruitgang wordt in die jaren getemperd en gerelativeerd door de ondergang van de onaantastbaar geachte Titanic.
‘De goeie ouwe tijd’ is groen, natuurrijk, ongerept, onbezoedeld, schilderachtig, idyllisch, gedompeld in rust en stilte, maar… er is geen ziekenkas, noch pensioen en werkloosheidsuitkering, geen
waterleiding en elektriciteit, geen comfort, beperkte ontspanning, de kloof tussen arm en rijk is
aanzienlijk, de werkomstandigheden zijn vaak erbarmelijk… Het onderwijs in Vlaanderen wordt
vanaf het eerste middelbaar in het Frans gegeven.

Temse en zijn 13 000 inwoners beleven een hoogbloei in de jaren vóór W.O. I., zowel economisch
als cultureel en toeristisch. De Schelde loopt als
een rode draad doorheen die ontwikkeling.
De textielnijverheid is toonaangevend. De gemeente telt niet minder dan 6 grote bedrijven en is
een commercieel knooppunt van de jute- en zeildoekverwerkende nijverheid in België en Europa.
De Boelwerf o.l.v. Frans en Cesar Boel is in volle
ontwikkeling: nationaal doorgebroken, de grenzen verleggend, op weg naar de 300 werknemers;
in 1911-1913 worden er meer dan 100 (!) schepen
gebouwd. Mandenmaken en klompenmaken verschaffen aan meer dan duizend mensen werkgelegenheid. Van betekenis zijn ook een haarfabriek,
kuiperij, houtzagerij, steenbakkerij en de Molens
van Temse. De spoorlijn Mechelen-Terneuzen,
waarvoor de Scheldebrug is gebouwd (°1870, naar
een ontwerp van Gustave Eiffel), en de Wilfordboten (°1857, Temse-Antwerpen, Temse-Hamme)
zijn transportmiddelen bij uitstek voor goederen,
reizigers én toeristen. Zij dragen wezenlijk bij tot
de ontsluiting van de regio’s. Daarnaast zijn er de
stoomtramlijnen Hamme-Temse, Temse-Bazel en
Bazel-Antwerpen. De gemeente telt talrijke pensions en hotels (kort vóór de Vliegweek wordt ‘Belle
Vue’ op de kaai geopend), 13 (!) brouwerijen en
een niet te tellen aantal cafés en spijshuizen. Er
zijn een kunstacademie, 2 cinema’s, 5 weekbladen, wekelijkse markt, jaarmarkt, 2 kermissen...
Er is vooral ook een bloeiend verenigingsleven
(vaak met een cultuurflamingantische reflex), dat
voor welgekomen ontspanning zorgt en opvalt
door zijn veelzijdig aanbod: zang en/of toneel,

muziek, cultuur in het algemeen (Davidsfonds,
Willemsfonds…), studenten, reizen, turnen, voetbal, watersport, boogschieten, fietsen, biljarten...
Praalstoeten en cultureel-toeristische manifestaties kleuren het gemeenschapsleven, in 1912 o.m.
met een hoogstaand Peter Benoit-concert. Briljante fotografen als Theofiel Vanderbiest vereeuwigen het Temse van toen, o.m. via postkaarten,
die nu - meer dan ooit - worden gekoesterd.
In 1912, kort na de aanleg van de kaai (tussen De
Watermolen en de brug) en omgeving (Nijsstraat
en Consciencestraat), verschijnen daar de eerste
woningen, o.m. naar bouwplannen van de bekende Temsese architecten Charles Nissens en Triphon De Smet. De kaai is het centrum van handel
en nijverheid. Wijd en zijd bekend zijn de legendarische ‘kaailopers’ (havenarbeiders), met op de
eerste plaats ‘den Bruine’.
Er is nog altijd geen algemeen enkelvoudig stemrecht (vrouwen hebben zelfs géén stemrecht ) en
in de gemeenteraad zetelen enkel leden van de
Katholieke Partij. Het schepencollege bestaat uit
burgemeester Joseph Wauters en de schepenen
Jan Van Bogaert en Paul Van De Perre.
Eigen aan die tijd speelt de clerus een zeer belangrijke rol, met als toonaangevende geestelijken
Jozef Rombaut, deken, en Edward De Sutter, directeur van de lagere katholieke scholen en voorzitter van de Kring der Katholieke Werken.
Andere prominente Temsenaars die al vóór W.O.
I als autoriteiten gelden, zijn vrederechter Theo
De Decker, scheepswerfbaas Frans Boel en Ernest Wilford, eigenaar-zaakvoerder van de weverij Wilford en de Wilfordboten.
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Publicaties over het Temse
van vóór 1914

De Temsenaars van de 20ste eeuw (verkozen in
2002) waren in 1912 allen in volle ontplooiing of
‘onderweg’, met name
yy Economie: Frans Boel (1870-1943), scheepsbouwmeester
yy Politiek: Karel Van Hoeylandt (1872-1960),
stichter van de socialistische partij in Temse en
het Waasland
yy Godsdienst/Spiritualiteit: Edward Poppe
(1890-1924), zaligverklaarde priester
yy Kunst: Karel Aubroeck (1894-1986), beeldhouwer
yy Toerisme: familie Wilford, Wilfordboten (18571938)
yy Sport: Jan Roosen (1897-1967), worstelaar
yy Folklore: Alfons Gosselin (1877-1944) alias
‘den Bruine’, kaailoper
yy Algemene laureaten
-- Clemens De Landtsheer (1894-1984), secretaris IJzerbedevaartcomité
-- Camille Vennens (1882-1963), chirurg
-- Theo De Decker (1862-1938), vrederechter

Voor wie zich nader wil informeren omtrent het
Temse van vóór 1914, is er o.m. de volgende lectuur
in de gemeentelijke bibliotheek:
yy de artikelenreeks ‘Temse in la belle époque
(1890-1914)’, herinneringen van Jean Boeykens,
Jaarboek 1990 Gemeentemuseum
yy ‘Een leven tussen kunst en natuur’, de memoires
van Karel Aubroeck
yy ‘Het kulturele leven te Temse van 1885 tot 1914’
van Toon Brijssinck
yy ‘Zo leeft Temse, Zo leefde Temse’ van Rolf van
Scheldelande (Martin De Ryck) en Gwijde van
Schelderode (Jean Boeykens)
yy ‘Temse & omgeving/Tamise & ses environs’,
toeristische brochure 1913 (uitg. De Landtsheer)
yy ‘Wandeling door Temse-Centrum 1890-1955’
van Roger Andries
yy Drie boeken i.v.m. Temse in oude postkaarten
en foto’s van resp. Frank De Cuyper (2) en Jos
De Bock (1)
yy ‘Temse in de goeie ouwe tijd’ van Luc De Ryck,
Digna Coppieters en Luc Peleman
yy ‘De wereld van Edward Poppe’ van Fernand
Van De Velde
yy ‘Het gemeentehuis van Temse’ van Digna Coppieters, Luc De Ryck, Jerome Smet, Marc Boel
en Leo De Roeck
yy ‘Ik hou van Temse’ (toeristische gids) van Luc
De Ryck e.a.
yy ‘De geschiedenis van de familie Wilford te Temse’ van Walter Jansegers

Het absolute hoogtepunt van 1912 is tevens het
absolute hoogtepunt in de geschiedenis van Temses manifestaties: de Internationale Vliegweek
voor Watervliegtuigen.

De weekbladen ‘Gazette van Temsche’ en ‘De
Schelde’ zijn digitaal te raadplegen via www.waas
erfgoed.be
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Historische toelichting
stand om uit het water op te stijgen in de richting
van de stroom respectievelijk tegen de stroom,
de grootste afstand zonder dalen en de vaarprijskamp. Elke piloot moest de proeven met zijn zelfde vliegtuig uitvoeren. Er schreven 15 piloten in
(uit Frankrijk, België en Duitsland). Het was een
indrukwekkende organisatie, die gepaard ging
met grootse feestelijkheden. Temse bereidde zich
zorgvuldig op dit buitengewone gebeuren voor.
De belangstelling was massaal en internationaal.
In het bijzonder Temse en Bornem stonden op hun
kop. Het spektakel kende ook schaduwzijden: de
Belgische piloot Busson (Herstal) stortte met zijn
eendekker neer, waarbij zijn mecanicien, de Parijzenaar Alexander Borie, om het leven kwam;
een herdenkingsprent van het slachtoffer is een
blijvende herinnering aan dit drama. Ook botsten twee boten in de duisternis op elkaar, waarbij
twee passagiers de dood vonden. Daarnaast waren er meerdere ongevallen, maar zonder dodelijke afloop. De zege ging naar een Fransman. Naar
aanleiding van de Vliegweek werden talrijke postkaarten uitgegeven.

In de tijd dat de auto nog een sensatie was, was
het vliegtuig dat des te meer. De Vliegweek die in
Temse werd georganiseerd van 7 tot 16 september
1912, was dan ook een hoogst uitzonderlijk evenement.
In Belgisch Kongo waren geen verkeerswegen om
de verre afstanden te overbruggen, vandaar dat
het Ministerie van Koloniën de inzet van vliegtuigen overwoog. Zij waren echter nog maar in
hun beginstadium en hadden slechts een actieradius tot 300 km. De aanleg van vliegvelden zou
een onhaalbare investering vergen. Vandaar dat
gedacht werd aan watervliegtuigen, die konden
dalen en opstijgen op stromen en meren. Om één
en ander uit te testen, werd uitgekeken naar een
niet brede, meanderende rivier met een variërende waterstroming. De Schelde in Temse werd de
uitverkoren plaats: oefenterrein, maar vooral ook
strijdtoneel, want het betrof een wedstrijd, een organisatie van de Aero-Club van België. Er werd
gevlogen tussen de monding van de Rupel en de
Durme (10 km afstand). De criteria waren: de samenstelling van de gevlogen uren, de kortste af-

Temse kende een plaatselijk organisatiecomité, dat bestond uit notabelen. V.l.n.r. zittend: August Wittock, Paul Van
De Perre, burgemeester Joseph Wauters, Ernest Wilford en Maurice Wilford. Tweede rij: Romain Van De Perre,
Joseph Van der Gucht, Eduard Orlay, Triphon De Smet, Frans Boel, niet-geïdentificeerd, niet-geïdentificeerd, Henri
Brijs en Theophiel Cammaert (Bornem).
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Programma
Nadat vanuit meerdere hoeken was aangedrongen, startte het Gemeentebestuur in de lente van
2011 de campagne voor de herdenking van de Vliegweek. Onmiddellijk werd duidelijk dat het historische gebeuren tot de verbeelding sprak. De initiële infoavond voor het verenigingsleven lokte meer
dan 100 belangstellenden. De media besteedden in toenemende mate aandacht aan het historische
gebeuren en de herdenking, en deden de belangstelling én het enthousiasme stijgen. In overeenstemming daarmee groeide het aantal initiatieven.
Naast het Gemeentebestuur zorgen ook het Provinciebestuur, de Erfgoedcel Waasland en sponsors
voor financiële ondersteuning. Zij creëren het kader, waarbinnen de verenigingen kunnen schitteren.
In het hierna volgende chronologische overzicht vind je alle activiteiten met de namen en coördinaten van de deelnemers. Over meerdere initiatieven vind je bovendien een aparte bijdrage. Omdat
de expo’s talrijk zijn en een bevoorrechte plaats innemen, worden zij ook nog eens apart toegelicht.
Het totaalprogramma is een mozaïek met vele verschillende vlakken en kleuren, een puzzel waaraan met veel inzet en geestdrift wordt gewerkt en die zonder twijfel geldt als een spiegel van de
ondernemingszin en de creativiteit van het toenmalige en huidige Temse.
Wij hopen u op tal van de hierna volgende activiteiten te mogen verwelkomen.

Februari

uitgever: Koninklijke Postzegel- & Erfgoedkring
Temse
19.30 u., feestzaal gemeentehuis, Markt 1, Temse
Org.: Gemeentebestuur en Toerisme Temse, tel.
03 710 12 52, museum@temse.be

12/2		
Filatelietentoonstelling ‘Oostenrijkse ballonpost’
door Toon Brijssinck + ruildag + uitgave tijdschrift
‘Scheldeoevers’
Café De Sportvrienden, Gasthuisstraat 35, Temse
Org.: Koninklijke Postzegel- & Erfgoedkring
Temse, Wendy De Wilde, tel. 03 771 16 78, wendy.
de.wilde@skynet.be

21/4-6/5
Tentoonstelling ‘De helden van de vliegweek
1912 en Priester Poppe’ t.g.v. Erfgoeddag
De Watermolen (Molenhuis), Wilfordkaai 23,
Temse

25/2-18/3

Fotografietentoonstelling ‘Als het maar vliegt’
Gemeentemuseum, Kasteelstraat 16, Temse
Org.: Fotografencollectief Anders 23, Walter Jansegers, tel. 03 771 45 83, walter.jansegers@skynet.be

APRIL
4/4

Workshop ‘Vliegtuigjes maken voor kinderen’ (315 jaar)
Huize De Wal, Sint-Jorisstraat 98, Temse
Org.: Davidsfonds Temse, Hilde Staut, tel. 03 771
56 49, hilde.staut@telenet.be

21/4

Voorstelling (t.g.v. de opening van het toeristisch
seizoen) van het boek ‘De geschiedenis van de Vliegweek te Temse in 1912’ door Walter Jansegers,
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Org.: Koninklijke Postzegel- & Erfgoedkring
Temse, Wendy De Wilde, tel. 03 771 16 78, wendy.
de.wilde@skynet.be

Vertrekuur en -plaats worden later meegedeeld –
Prijsuitreiking 26/10, 20 u., Gildenhuis, Kaaistraat 6,
Tielrode
Org.: Milieuwerkgroep Ons Streven vzw, Gert Hooftman, tel. 03 711 16 83, gert.hooftman@skynet.be

21-22/4
Tentoonstelling ‘De helden van de Vliegweek 1912’
t.g.v. Erfgoeddag
Galerij Philippus Nijs, Academie en Vaktekenschool, Schoolstraat 15, Temse
Org.: Academie en Vaktekenschool Temse, tel. 03
771 10 03, academie@temse.be

3/6

Filatelietentoonstelling ‘Zwitserse luchtpost’ door
Walter Jansegers + ruildag + uitgave tijdschrift Scheldeoevers
Café De Sportvrienden, Gasthuisstraat 35, Temse
Org.: Koninklijke Postzegel- & Erfgoedkring Temse,
Wendy De Wilde, tel. 03 771 16 78, wendy.de.wilde@
skynet.be

MEI

23-24/6

Eindejaarstentoonstelling Academie en Vaktekenschool Temse
Academie en Vaktekenschool Temse, Schoolstraat
15-17, Temse
Org.: Academie en Vaktekenschool Temse, tel. 03 771
10 03, academie@temse.be

12/5
Projectvoorstelling ‘Vliegen’ door 1ste en 2de leerjaar Freinetschool De Kolibrie i.s.m. lokale kunstenaars
14-17 u., Freinetschool De Kolibrie, Kerkstraat
14, Tielrode
Org.: Freinetschool De Kolibrie, Marijke Windey,
tel. 052 39 74 11 (na 17 u.), littlemaryfullofgrace@
hotmail.com

30/6-30/9

Zomerexpo ‘De Internationale Vliegweek in Temse,
1912’ met op de vernissage (29 juni) voorstelling van
het boek ‘De vliegweek in Temse, 1912’ van Frank De
Cuyper en Didier Van Riel
Gemeentemuseum, Kasteelstraat 16, Temse
Org.: Beheerraad Gemeentemuseum, Romain Van
Hautekerke, tel. 0476 93 42 14, museum@temse.be

JUNI
1/6-30/9
Zomerzoektocht ‘1912 – honderd jaar later’
Fietszoektocht over het hele grondgebied van de
gemeente Temse, waarbij de deelnemers op zoek
moeten gaan naar dingen die verband houden met
luchtvaart.

30/6

‘Welkom in Vliegrode’, evenement voor jong en oud
met o.a. vliegers maken, volksspelen, sketches, demonstraties vliegers oplaten…
11-20 u., Paardenpolder en Gildenhuis, Kaaistraat 6,
Tielrode
Org.: verenigingen uit Tielrode (KVLV, Milieuwerkgroep Ons Streven vzw, OKRA, Gezinsbond, Ziekenzorg, KAV, Ouderraad Basisschool, Toneelvereniging
De Vlaamse Harten), Maria Wauters, tel. 03 771 93
97, maria.wauters@telenet.be

AUGUSTUS
1/8-31/10

Pilotenbier van ’t vat, blond bier
Taverne De Gulden Cop tapt een speciaal Pilotenbier, een blond bier van 33 cl., prijs € 3.
De Gulden Cop, Kasteelstraat 1, Temse
Org.: Johan Blyweert, tel. 03 771 02 43
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4/8-16/9
Fototentoonstelling ‘Air-show’
Bovenzaal Taverne Temsica, Wilfordkaai 38, Temse
Org.: Fotografencollectief Anders 23, Walter Jansegers, tel. 03 771 45 83,
walter.jansegers@skynet.be

12/8
Erfgoedtentoonstelling ‘De vliegweek van 1912 in
oude postkaarten’ door Wendy De Wilde en JeanMarie Baudour
Café De Sportvrienden, Gasthuisstraat 35, Temse
Org.: Koninklijke Postzegel- & Erfgoedkring Temse, Wendy De Wilde, tel. 03 771 16 78,
wendy.de.wilde@skynet.be
rij Philippus Nijs, Academie en Vaktekenschool,
Schoolstraat 15, Temse
Org.: OLAV, Marcel Meersman, tel. 03 771 18 92,
marcel.meersman1@telenet.be

12/8-31/12
Expo Watervliegtuigcreatie ‘Artofil M.P. I – 19122012’ in kantwerk en hout, geïnspireerd op Bleriot
XI uit 1909 + namen van de piloten (ontwerp en
realisatie: Kantschool Artofil)
AC De Zaat, inkomhal, Frans Boelplein 1, Temse
Org.: Kantschool Artofil, Nadine Pauwels,
tel. 03 771 16 16

7-30/9

Tentoonstelling ‘Lucht-brug’
DACCA, Kasteelstraat 74, Temse
Org.: ArtAwa i.s.m. gemeentelijke Cultuurdienst,
tel. 03 710 12 74

12/8-31/12

9-23/9

Tentoonstelling Vliegend tapijt in kantwerk, geïnspireerd op Afrikaanse (Belgisch Congo) weefmotieven (ontwerp en realisatie: Kantschool Artofil)
Gemeentehuis, inkomhal, Markt, Temse
Org.: Kantschool Artofil i.s.m. Gemeentebestuur,
tel. 03 771 51 31 (toerisme)

Keramiektentoonstelling ‘Een boontje voor keramisch vliegwerk’
Tuin Herman Boons, Schauselhoekstraat 57, Temse
Org.: Keramiekatelier ‘t BeKLEIft i.s.m. Herman
Boons en de gemeentelijke Cultuurdienst, Leo Van der
heyden, gsm 0472 76 32 30, leovdheyden@telenet.be

26/8

9/9

Filatelietentoonstelling ‘Belgische luchtpostzegels
op brieven’ door Michel Siau
Café De Sportvrienden, Gasthuisstraat 35, Temse
Org.: Koninklijke Postzegel- & Erfgoedkring
Temse, Wendy De Wilde, tel. 03 771 16 78, wendy.
de.wilde@skynet.be

Filatelietentoonstelling ‘Franse en Belgische luchtpost’ door Ronny Engels + ruildag + uitgave Scheldeoevers
Café De Sportvrienden, Gasthuisstraat 35, Temse
Org.: Koninklijke Postzegel- en Erfgoedkring
Temse, Wendy De Wilde, tel. 03 771 16 78, wendy.
de.wilde@skynet.be

SEPTEMBER

14-16/9

Temsifil, Nationaal Kampioenschap voor Filatelie
en Nationale Jeugdtentoonstelling met wedstrijdkarakter – zie aparte bijdrage
Waasland Expo Hallen, Kapelanielaan 27, Temse
Org.: KLBP Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen
en Oost-Phila i.s.m. Gemeentebestuur en Koninklijke Postzegel- & Erfgoedkring Temse, Ivan Van
Damme, tel. 09 374 17 38

1-30/9

Tekenprijskamp Ereprijs Jos Hoste
voor leerlingen van de lagere school – thema: ‘Vliegweek’
Graad 1: Hoog in de lucht; graad 2: Als ik kon vliegen; graad 3: Vlucht boven het Scheldeland
Expo met mooiste werken in januari 2013 in Gale-
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14-16/9

16/9

Schelderondvaarten tussen Rupel en Durme in
klederdracht - herdenking Internationale Vliegweek Temse
vr 14/9 om 11, 13, 15 u., za 15/9 om 11, 13, 15 u.,
zo 16/9 om 11, 13, 15 u.
Org.: Riverstar, tel. 03 722 13 10, gsm 0477 408 710,
info@riverstar.be, www.riverstar.be

VIP Vliegenierscruise met aansluitend vuurwerk
– boot Verdi
19 u., Vliegeniersbuffet inbegrepen, reservatie verplicht.
Org.: Rivertours, tel. 03 711 38 22, gsm 0475 84 57
76, stevelinck@rivertours.be

15/9

NOVEMBER

Boottocht met candlelight dinner en live band
19.30 u.
Org.: Riverstar, tel. 03 722 13 10, gsm 0477 408 710,
info@riverstar.be, www.riverstar.be

3-4/11

Meccano-tentoonstelling
Feestzaal Gemeentehuis, Markt 1, Temse
Org.: Meccano-Gilde Nederland, Jan Bressinck,
gsm 0494 66 40 45, jan.bressinck@telenet.be

15/9

Filmvoorstelling ‘Those magnificent men in their
flying machines’
Komische verfilming van de historische vliegtuigrace van Londen naar Parijs in 1910 met o.a.
Stuart Whitman, James Fox, Benny Hill; regie:
Ken Annakin
20 u., Theaterzaal Roxy, Stationsstraat 29, Temse
Org.: Culturele Vereniging Spirit en gemeentelijk
Cultuurcentrum, tel. 03 710 12 70,
cultuur@temse.be

5-30/11

Tentoonstelling ‘Luchtpost en luchtpostzegels’
Bibliotheek, Oeverstraat 15, Temse
Org.: Koninklijke Postzegel- & Erfgoedkring
Temse i.s.m. Openbare Bibliotheek Temse, Wendy
De Wilde, tel. 03 771 16 78,
wendy.de.wilde@skynet.be

DECEMBER

15/9-13/10

Expo ‘Vliegwerk in d’etalage’
Org.: Gemeentelijk Cultuurcentrum i.s.m. Unizo
Temse en Leo Van der heyden, tel. 03 710 12 74,
cultuurbeleid@temse.be

22/12

Winterconcert ‘Ter land, ter zee en in de lucht’
20 u., Emiel Naudtszaal, Hof ter Elstlaan 1a, Elversele
Org.: Koninklijke Harmonie Sinte-Ceciliakring
Elversele, tel. 052 46 35 88

15/9-30/9

Boekenstand en tentoonstelling ‘De luchtvaart in
de film en de strip’
Bibliotheek, Oeverstraat 15, Temse
Org.: Bibliotheek, tel. 03 710 13 20,
bibliotheek@temse.be

16/9
HOOGFEEST
100 JAAR VLIEGWEEK
Zie aparte bijdrage p. 14-15
16/9

Boottocht van Temse naar Sint-Amands en
terug
14 u. en 16 u.
Org.: Rivertours, tel. 03 711 38 22, gsm
0475 84 57 76, stevelinck@rivertours.be
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Expo’s in het kader van de Vliegweek
Expo’s met geschiedkundig karakter
De helden van de vliegweek 1912 en Priester Poppe
(t.g.v. Erfgoeddag) – 21 april - 6 mei
Foto’s en archiefdocumenten m.b.t. de piloten
die deelnamen aan de Vliegweek in Temse. Hun
namen werden door Kantschool Artofil geklost.
Daarnaast komen de gebroeders Tips uit Temse
als vliegtuigpioniers aan bod en is er een luik over
de zaligverklaarde Priester Poppe.
Locatie: De Watermolen (Molenhuis), Wilfordkaai 23, Temse
Org.: Koninklijke Postzegel- & Erfgoedkring
Temse, Wendy De Wilde, tel. 03 771 16 78,
wendy.de.wilde@skynet.be

Org.: KLBP (Koninklijke Landsbond van Belgische
Postzegelverzamelaars e.a.), Provinciaal Comité
Oost-Vlaanderen en Oost-Phila i.s.m. Gemeentebestuur en Koninklijke Postzegel- & Erfgoedkring
Temse, Ivan Van Damme, tel. 09 374 17 38
Kleine filatelietentoonstellingen i.v.m. de Vliegweek
tijdens de wekelijkse ruildagen van de Koninklijke
Postzegel- & Erfgoedkring Temse
Oostenrijkse Ballonpost (Toon Brijssinck)
– 12 februari
Zwitserse Luchtpost (Walter Jansegers) – 2 juni
De Vliegweek van 1912 in oude postkaarten
(Wendy De Wilde en Jean-Marie Baudour) –
12 augustus
Belgische luchtpostzegels op brieven (Michel
Siau) – 26 augustus
Frans en Belgische Luchtpost door Ronny Engels
– 9 september
Locatie: Café De Sportvrienden, Gasthuisstraat
35, Temse
Org.: Koninklijke Postzegel- & Erfgoedkring
Temse

De Internationale Vliegweek in Temse, 1912
– 30 juni - 30 september
Expo over de historiek van de Vliegweek in Temse.
Locatie: Gemeentemuseum, Kasteelstraat 16,
Temse
Org.: Beheerraad Gemeentemuseum, Romain
Van Hautekerke, tel. 0476 93 42 14,
van.hautekerke@telenet.be
Temsifil, Nationaal Kampioenschap voor Filatelie
en Nationale Jeugdtentoonstelling met wedstrijdkarakter – 14-16 september (zie bijdrage p. 24)
Locatie: Waasland Expo Hallen, Kapelanielaan
27, Temse

Luchtpost en Luchtpostzegels – 5 tot 30 november
Locatie: Bibliotheek, Oeverstraat 15
Org.: Bibliotheek i.s.m. Koninklijke Postzegel- en
Erfgoedkring Temse, tel. 03 710 13 20
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Artistieke expo’s

wordt enerzijds verwezen naar de luchtvaart, anderzijds naar de Scheldebrug. Samen verwijst het
naar de luchtbrug van België naar onze vroegere
kolonie Congo.
Locatie: Dacca, Kasteelstraat 74, Temse
Org.: ArtAwa i.s.m. gemeentelijke Cultuurdienst,
tel. 03 710 12 74

Als het maar vliegt (fotografietentoonstelling) –
25 februari - 18 maart
Locatie: Gemeentemuseum, Kasteelstraat 16,
Temse
Org.: Fotografencollectief Anders 23, Walter
Jansegers, tel. 03 771 45 83,
walter.jansegers@skynet.be

Een boontje voor keramisch vliegwerk (keramiektentoonstelling) – 9 - 23 september
25 keramiekkunstenaars stellen werk tentoon in
de natuurtuin van Herman Boons.
Locatie: Tuin Herman Boons, Schauselhoekstraat 57, Temse
Org.: Keramiekatelier ‘t BeKLEIft i.s.m. Herman
Boons en de gemeentelijke Cultuurdienst, Leo
Van der heyden,
gsm 0472 76 32 30, leovdheyden@telenet.be

De helden van de Vliegweek 1912 (t.g.v. Erfgoeddag) – 21 - 22 april
Historisch foto- en archiefmateriaal m.b.t. de piloten van de Vliegweek 1912, gecombineerd met
kunstwerken door leerlingen van de Academie
en Vaktekenschool als hedendaagse interpretatie van de portretten van deze helden. De ateliers
Digitale Vormgeving en Architectuur tonen animatiefilmpjes van piloten en vliegtuigen in volle
vlucht, digitaal gereconstrueerd.
Locatie: Galerij Philippus Nijs, Academie en
Vaktekenschool, Schoolstraat 15, Temse
Org.: Academie en Vaktekenschool Temse,
tel. 03 771 10 03, www.academietemse.be

Vliegwerk in d’etalage – 15 september - 13 oktober
Kunstenaars uit Temse stellen werken tentoon
in de etalages van de winkeliers in het centrum
van Temse. De kunstwerken zijn gelinkt aan het
thema ‘Vliegen’.
Locatie: winkels in Temse-centrum
Org.: Gemeentelijk Cultuurcentrum Temse i.s.m.
Unizo Temse en Leo Van der heyden,
tel. 03 710 12 74, cultuurbeleid@temse.be

Eindejaarstentoonstelling Academie en Vaktekenschool Temse – 23 - 24 juni
Leerlingen tonen de resultaten van het jaarthema
‘De Academie ziet ze vliegen’ en vertoning van digitale animatiefilmpjes van de piloten en vliegtuigen in volle vlucht door de ateliers Digitale Vormgeving en Architectuur.
Locatie: Academie en Vaktekenschool Temse en
Galerij Philippus Nijs, Schoolstraat 15-17, Temse
Org.: Academie en Vaktekenschool, tel. 03 771 10 03,
www.academietemse.be

Meccano-tentoonstelling – 3 - 4 november
Locatie: Feestzaal Gemeentehuis, Markt 1, Temse
Org.: Meccano-Gilde Nederland, Jan Bressinck,
gsm 0494 66 40 45, jan.bressinck@telenet.be
Watervliegtuigcreatie ‘Artofil M.P.I – 1912-2012’
in kantwerk en hout, geïnspireerd op
Bleriot XI uit 1909 + namen van de piloten
– 12 augustus - 31 december
Ontwerp en realisatie: Kantschool Artofil
Locatie: AC De Zaat, inkomhal, Frans Boelplein
1, Temse
Org.: Kantschool Artofil, Nadine Pauwels, tel. 03
771 16 16

Air-show (fototentoonstelling) – 4 augustus 16 september
Locatie: Bovenzaal Taverne Temsica, Wilfordkaai 38, Temse
Org.: Fotografencollectief Anders 23, Walter
Jansegers, tel. 03 771 45 83,
walter.jansegers@skynet.be

Vliegend tapijt in kantwerk, geïnspireerd op Afrikaanse (Belgisch Congo) weefmotieven
– 12 augustus - 31 december
Ontwerp en realisatie: Kantschool Artofil
Locatie: Gemeentehuis, inkomhal, Markt, Temse
Org.: Kantschool Artofil i.s.m. Gemeentebestuur,
tel. 03 771 51 31 (toerisme)
Kantschool Artofil biedt cursussen aan op hoog
niveau in de verschillende kantsoorten en pro-

Lucht-brug – 7 - 30 september
ArtAwa brengt jonge kunstenaars (geboren na
1971) uit Temse samen en organiseert een expo
in het kader van de Vliegweek, waarbij uiteenlopende kunsttakken als schilderkunst, mixed media, zilversmeedkunst, beeldhouwkunst, fotografie… aan bod komen. Met het thema ‘Lucht-brug’
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moot de Belgische kanten in binnen- en buitenland. Zij verwerkt bij de traditionele technieken
nieuwe materialen, patronen of aanpassingen, zodat zij kant tot ware kunst verheft.
In het kader van de Vliegweek maakt kantschool
Artofil een écht groepswerk dat heel wat organisatie, planning, inzet, kennis en samenwerking
vraagt. Meer dan 25 mensen werken op vrijwillige basis mee aan de realisatie van drie huzarenstukken: een watervliegtuigcreatie, namen van de
piloten en een vliegend tapijt.
Alle patronen werden eigenhandig door Nadine
Pauwels uitgetekend, waarbij zij zich inspireerde
op typische kleuren, patronen, technieken en (a)
symmetrie.
Nadine Pauwels uit Tielrode is ondertussen al
meer dan 30 jaar gepassioneerd door kantklossen. Vanuit deze passie richtte zij Kantschool
Artofil op, waar zij samen met Wally Thoma een
ijzersterke tandem vormt.
Kantschool Artofil werkt niet alleen in het Waasland, maar tot ver daarbuiten. Artofil nam deel
aan de wereldtentoonstellingen in Lissabon,
Hannover, Japan en Zaragoza. Zij heeft samenwerkingsverbanden op Europees vlak (Leonardo,
Grundtvig) en zelfs tot in China en Australië.

Info: Kantschool Artofil, Nadine Pauwels, tel. 03
771 16 16, nadine@artofil.be, www.artofil.be
Vliegtuig lasklas – 14 - 16 september (Temsifil)
Klas 6 Lassen-Constructie van het Koninklijk
Atheneum Temse o.l.v. leerkracht Muhammed
Karer maakte aan de hand van laswerk een replica van een watervliegtuig.
Maquette: Vleugelwijdte: 3960 mm, Lengte met
vlotters inbegrepen: 2800 mm, Hoogte + incl.
schroef op verticale stand: 1066 mm
Locatie: Waasland Expo Hallen, Kapelanielaan
27, Temse
Org.: Koninklijk Atheneum Temse, Klas 6 LassenConstructie o.l.v. leerkracht Muhammed Karer
Info: Koninklijk Atheneum Temse, directeur Ann
Van Daele, tel. 03 771 03 56, directeur@katemse.be
Academie en Vaktekenschool Temse
- Projectatelier o.l.v. Chris Bachot
Het Projectatelier (voorheen: Experimenteel Atelier) en het atelier Textiele kunsten van de Academie o.l.v. Chris Bachot experimenteren met vliegers, ballonnen, ventilatoren… met het oog op de
creatie van een installatie: een soort zeppelin, die
ook de lucht in gaat.
Info: Chris Bachot, gsm 0496 48 06 30
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Iedereen in kledij van 1912 naar de kaai!

Zondag 16 september:
Wilfordkaai wordt ‘Temse in 1912’
De 100ste verjaardag van het grootste evenement in Temses geschiedenis wordt het hele
jaar door herdacht, maar het absolute hoogtepunt vindt plaats op zondag 16 september: dan
wordt de Wilfordkaai herschapen in het Temse van 1912. Hoe Temse was en leefde in 1912,
kun je lezen op p. 3-4 in deze brochure. Op zondag 16 september kruipen we dus in de teletijdmachine en worden we herboren. Die verrijzenis kan maar gestalte krijgen dankzij zowel
geplande als spontane medewerking van onze inwoners.

Terug naar 1912

geschilderd, gebeeldhouwd, kermis gevierd, toneel
en poppenkast gespeeld... Er is straatanimatie en
er zijn drank- en eetstandjes. En wie zorgt voor een
café-chantant? Een curieuze figuur uit die tijd is de
fotograaf: bezoekers hebben de gelegenheid zich digitaal te laten fotograferen in een decor uit 1912. De
Schelde is natuurlijk van de partij en wordt bevaren door schepen van vóór W.O. I. en watersporters.
Vooroorlogse oldtimers, (brom)fietsen, koetsen... zijn
eveneens present. En natuurlijk zullen vliegtuigen
uit vervlogen tijden boven Temse cirkelen. Het kunnen helaas geen watervliegtuigen uit 1912 zijn, want
voor zover die er nog zijn, komen zij niet meer van
de grond. Maar als alles naar wens loopt, zal er wel
een replica (werkelijkheidsgetrouwe kopie) zijn van

Het geloof speelde toen nog een dominante rol en
de kerk liep vol voor de zondagsmis – en dus wordt
de wekelijkse 11 u.-mis op 16 september in het teken
van de herdenking geplaatst, muzikaal opgeluisterd.
Een oudgediende zal aanwezig zijn: de suisse (geüniformeerde ordebewaarder – met staf – in de kerk).
Na de mis wordt een muzikale rondgang gehouden
door het centrum. Aansluitend worden de feestelijkheden officieel geopend.
In het namiddagprogramma wordt zoals in 1912
gedanst, gezongen, gemusiceerd (ook met draaiorgel), gewerkt (oude ambachten), school gelopen,
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een Donnet-Lévêque, type watervliegtuig dat in 1912
deelnam aan de Vliegweek. En net als toen is ook nu
vuurwerk geprogrammeerd, deels zelfs ‘uit de oude
doos’.
De horeca speelt een belangrijke rol. Temse was in
1912 hoogzwanger van de staminees en de pensions.
Bier, jenever, elixir… vloeiden als watervallen. Dé
lekkernij heette paling in ‘t groen. Smaakmakers
waren haring, rijstpap, smoutebollen, wafels, pannenkoeken, podding... en bovenal de vlaai: in die
jaren was Temse daarvoor bekend.

zin en de creativiteit van de bevolking. Opvallende uiterlijkheden mogen niet ontbreken: pijp,
sjiek, weelderige knevels, puntbaarden, sikken,
bakkebaarden – en voor de notabelen: hoge witte
halsboord tot tegen de oren, lorgnet (knijpbril),
pince nez (neusknijper zonder montuur), monocle
(oogglas dat in de hoek van het oog vastgeknepen
wordt)... De uitbeelding van types kan natuurlijk
ook gebeuren in groepsverband. En wie weet, komen we die zondag niet kasteelheer Janssens de
Varebeke tegen, of Frans Boel, Priester Poppe,
Ernest Wilford, Karel ‘Poeske’ Van Hoeylandt,
vrederechter Theo De Decker, worstelaar Jan
Roosen...?, naast crèmeglaceman de Fakke (met
stootkar) en beruchte kaailopers als den Bruine,
de Mekker en de Schele Wringer; de laatste 3 zijn
vereeuwigd op de kaai en komen die dag allicht
zichzelf tegen...
De ‘best’ verklede personen worden bekroond, zowel individueel als in groep.

Erg belangrijk is de oproep aan alle bezoekers
om in kledij van vóór 1914 naar de kaai te komen.
Kledij uit alle bevolkingslagen is aanbevolen: van
arm en rijk, van ‘floeren’ broek, gilet, klak en ‘tits’
over werkmans- en alledaagse kledij tot pitteleers,
bolhoeden, hoepelrokken, sleepjurken, hoeden
als bloemkorven of met pluimen... We verwachten ook de typetjes: de belleman zal er zeker zijn,
maar wie zorgt voor de sjampetter, de pompier,
kaailoper(s), leurder (o.a. met wit zand, haring,
boning, garnalen, krabbeke steur, krekelen, azijn,
melk...), voddenman, ‘achtergaras’ (ongediplomeerde vroedvrouw), mandenmakers, blokmakers, textielarbeid(st)ers, scheepsbouwers, wijmenplekkers, kantwerksters, studenten, sporters
(voetbal, turnen, watersport, boogschieten…),
duivenmelkers, knechten en meiden, boeren en
boerinnen..., een eindeloze rij van mogelijkheden,
waarvoor wij beroep doen op de ondernemings-

Kortom: de kaai moet zwart zien van het volk uit
1912! Daarvoor doen wij een beroep op onze inwoners. Zij kunnen zorgen voor de extra kleur en reliëf,
die aan dit eeuwfeest extra glans geven.
Wij hebben alle troeven in handen om van dit eeuwfeest een hoogfeest te maken. Alleen de goede-weermaker moet nog present zijn. We zullen dan ook
doen wat men in 1912 deed om goed weer te krijgen:
eieren dragen naar de Arme Klaren...
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Ook replica watervliegtuig
type 1912 in Temse?

Net als in 1912 gaat Temse ook nu de internationale
toer op.
Door de Vliegweek gefascineerd, werken Frank De
Cuyper en Didier Van Riel niet alleen aan een boek,
zij willen ook een watervliegtuig type 1912 naar
Temse halen. In hun zoektocht naar steeds meer informatie voor hun boek, bezochten zij in augustus
2011 meerdere malen de archieven van het befaamde ‘Musée de l’Air et de l’Espace’ in Le Bourget (Fr.).
Het bezoek leverde een schat aan informatie op.
Hun zoektocht leidde overigens niet enkel naar archieven en documentatiecentra in België en Frankrijk, ook naar Luxemburg en Zwitserland. Daarbij
werden contacten gelegd met de hoofdconservator
van het museum van Le Bourget. Hij heeft medewerking toegezegd voor de tentoonstelling die de
beheerraad van het Gemeentemuseum deze zomer
organiseert. Le Bourget, dat zowat het neusje van
de zalm in collectie heeft wat betreft luchtvaartmemorabilia, zal stukken i.v.m. de pioniersjaren van
het vliegwezen in bruikleen geven. De expo wordt
dus zeker een blikvanger.

Via hun verplaatsingen zijn Frank De Cuyper en
Didier Van Riel in contact gekomen met een kleinzoon van Maurice Farman, de beroemde Franse
vliegtuigbouwer-piloot, die deelnam aan de Vliegweek in 1912. Na het bezoek aan de archieven zijn
de Temsese vorsers doorgereisd naar Argenteuil om
de voorheen gemaakte kennismaking met de ‘Amicale des Retroplanes d’Argenteuil’ te onderhouden.
Deze vriendenkring van ex-Dassaultwerknemers
voltooide intussen de reconstructie van een DonnetLévêquewatervliegtuig type B, een project waaraan
deze fanatici 20 jaar hebben gewerkt. Precies dit
type van toestel vloog in 1912 mee in de wedstrijd in
Temse. Onder deelnemersnummer 10 behaalde André Beaumont een mooie 4de plaats. Frank en Didier
hebben deze mensen bovendien kunnen overhalen
om het toestel in september over te brengen naar
Temse. Het is de bedoeling om het vliegtuig op een
nader te bepalen locatie te monteren en op de kaai
te exposeren. Voorwaarde is dat voldoende financiële middelen bijeengebracht worden, want aan het
project is een serieus prijskaartje verbonden.
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Publicaties
Het thema van de Vliegweek heeft heel wat losgeweekt, zoals blijkt uit deze brochure. Een
bijzonder luik vormen de publicaties, op de eerste plaats de studies omtrent de geschiedenis van de Vliegweek. Frank De Cuyper en Didier Van Riel enerzijds en Walter Jansegers
anderzijds hebben hun tanden gezet in de historiek in zijn ruimste betekenis en belichten elk
vanuit hun eigen invalshoek het hele gebeuren. Hun boekwerken zijn blijvende getuigen van
het uitzonderlijke evenement, rijk geïllustreerde documenten die een ereplaats verdienen in
de boekenkast van elke Temsenaar en Waaslander én van hen die belangstelling hebben
voor de geschiedenis van de luchtvaart.
De Culturele Vereniging Spirit doet Temses reputatie van stripgemeente alle eer aan. Het
boek over de luchtvaartpioniers de gebroeders Wright is de 24ste uitgave op haar palmares.
Het betreft bovendien 3 verschillende edities.
Daarnaast zijn er nog verscheidene uitgaven van zeer uiteenlopende aard. Hier volgt het
hele overzicht.
Boek ‘De geschiedenis van de Vliegweek te Temse
in 1912’
Auteur: Walter Jansegers
Uitgever: Koninklijke Postzegel- & Erfgoedkring
Temse
Verschijning: zaterdag 21 april, 19.30 u., feestzaal
gemeentehuis (t.g.v. opening toeristisch seizoen)
Info: Walter Jansegers, tel. 03 771 45 83, walter.
jansegers@skynet.be

De brochure die u nu in de hand heeft
Bellemankaart
Uitgever: Gemeentebestuur Temse
Verschijning: april. Gratis. Wordt door de belleman bedeeld op de vrijdagmarkt en is verkrijgbaar bij de gemeentelijke diensten en de horeca
De ene zijde toont de belleman in het kader van
de Vliegweek, de andere zijde biedt een overzicht
van Temses toeristische hoogtepunten van 2012
Info: Annick Rooms, 03 710 12 52, museum@
temse.be

Nieuwsbrief Op Stoapel
T.g.v. ‘100 jaar Vliegweek’ geeft de erfgoedvereniging Op Stoapel een speciale editie uit van haar
nieuwsbrief met focus op de Boelwerf anno 1912.
Info: Lieven Muësen, gsm 0486 89 76 85,
opstoapel@scarlet.be

Placemat
Uitgever: Gemeentebestuur Temse i.s.m. Ava
Verschijning: april. Wordt gratis ter beschikking
gesteld van de horeca
De placemat toont een foto van de Vliegweek met
het logo van Marijke Meersman en de tekening
van Jeff Broeckx + het overzicht van Temses toeristische hoogtepunten van 2012
Info: Annick Rooms, tel. 03 710 12 52, museum@
temse.be

Strip ‘De gebroeders Wright’
Uitgever: Culturele Vereniging Spirit
Verschijning: zondag 2 september, 10.30 u., Emiel
Naudtszaal, Elversele (Temse) (t.g.v. de stripbeurs
van Spirit)
De Culturele Vereniging Spirit en het Gemeentebestuur hebben Temse tot Vlaanderens stripgemeente bij uitstek gemaakt. Spirit neemt deel aan
het eeuwfeest en zorgt voor de uitgave van de strip
‘De gebroeders Wright’ van Marcel Uderzo en J.P.
Lefevre-Garros. Het album verscheen in 2005 in
de reeks ‘Biggles vertelt over...’, uitgegeven door
Le Lombard (Brussel). De Amerikaanse broers
Millville (1867-1912) en Orville (1871-1948) Wright

Boek ‘De Internationale Vliegweek in Temse, 1912’
Auteurs: Frank De Cuyper en Didier Van Riel
Uitgever: Beheerraad Gemeentemuseum Temse
Verschijning: vrijdag 29 juni, 20 u., Gemeentemuseum (t.g.v. opening gelijknamige expo)
Info: Romain Van Hautekerke, gsm 0476 93 42 14,
van.hautekerke@telenet.be
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Officiële Nieuwjaarskaart 2012 Gemeentebestuur
Uitgever: Gemeentebestuur Temse
Ontwerp: Dewi Van De Vyver, leerling afdeling Grafische Vormgeving en Illustratie van de
Academie en Vaktekenschool. Als wenskaart op
naam van burgemeester Luc De Ryck en gemeentesecretaris Luc Verhulst verspreid rond Nieuwjaar
Info: Annick Rooms, tel. 03 710 12 52, museum@
temse.be

waren luchtvaartpioniers. Onder de titel ‘Temse
en Spirit vertellen over...’ geeft Spirit 3 verschillende edities (in kleur) uit, alle in beperkte oplage,
voorzien van (geïllustreerde) redactionele teksten
(Vliegweek, ‘Temse, stripgemeente’, historiek Spirit). Het betreft albums met softcover, hardcover
en fluwelen hardcover met gouddruk.
Info: Raoul De Graeve, tel. 03 771 02 55,
lutgarde.degraeve@telenet.be
Verjaardagskalender
Afdeling Grafische Vormgeving en Illustratie
o.l.v. Gudrun Makelberge van de Academie en
Vaktekenschool
Uitgever: Academie en Vaktekenschool
Verschijning: eind april 2012
Verkrijgbaar (12 euro) in de Academie en Vaktekenschool, Schoolstraat 15, Temse, www.academietemse.be
Info: Academie en Vaktekenschool, Gudrun Makelberge, gudrunmakelberge@gmail.com

Stratenplan
Het stratenplan 2012, een uitgave van Gentle nv
i.s.m. het Gemeentebestuur, heeft als titelillustratie een foto van de Vliegweek met het logo.
Info: Dominique Oste, tel. 03 710 12 89, info@
temse.be
Logo en tekening
In opdracht van het Gemeentebestuur ontwierp
Marijke Meersman het logo van de Vliegweek (zie
frontpagina van deze brochure). Het bevat typisch Temsese elementen, o.m. de sleutel uit het
wapenschild die verwerkt is in het vliegtuig.
In opdracht van het Gemeentebestuur maakte
de bekende Vlaamse striptekenaar Jeff Broeckx
de tekening ‘Suske en Wiske jr. op de Vliegweek
in Temse’. De tekening siert de frontpagina van
de brochure ‘Uit in Temse’ (Activiteitenkalender
2012) en vormt het onderwerp van de kleurwedstrijd voor kinderen (zie p. 22).

Postkaart over de Vliegweek
Uitgever: Toerisme Temse
Verschijning en gratis bedeling op zondag 16 september
Info: Toerisme Temse, Marcel De Moor, gsm 0473
95 88 68, amdemoor@skynet.be
Publicaties n.a.v. bepaalde initiatieven m.b.t. de
Vliegweek
In het bijzonder m.b.t. de tentoonstellingen
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Boottochten 14-15-16 september

Rivertours

Riverstar

Rivertours beschikt over een vloot van 6 passagiersschepen met een capaciteit van 20 tot 350
personen en is actief in Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams- en Waals Brabant, Brussel en
Henegouwen. Zij brengt een toeristisch vaarprogramma met dagelijkse boottochten van 1 mei tot
30 september.
Rivertours is voornamelijk gespecialiseerd in het
verhuur van boten op maat (verjaardagen, jubileums, huwelijken, geboorten, pensioneringen,
bedrijfs-events…) Ze kan eveneens instaan voor
catering, animatie en andere dienstverlening aan
boord.

Riverstar biedt met het luxe partyschip ‘Wilford’
boottochten aan langs de Vlaamse waterwegen.
De naam ‘Wilford’ verwijst naar de boten van
de rederij die van 1857 tot 1938 een vaardienst
organiseerde tussen Temse en Antwerpen, in de
volksmond ‘Wilfordboten’ genoemd, naar de familie Wilford, eigenaars-zaakvoerders.
De ‘Wilford’ van de rederij Riverstar werd gebouwd op de scheepswerf Matena in Papendrecht (NL) in 1956. In 1988 is het schip omgebouwd, met 6 m verlengd en voorzien van een
bovenbouw.
De benedenruimte is gewijd aan de familie Wilford en de Wilfordboten.

• Boottocht van Temse naar Sint-Amands en terug
zo 16/9, 14 u. en 16 u.
• VIP Vliegenierscruise met aansluitend vuurwerk – boot Verdi
Geanimeerde bootcruise met vliegeniersbuffet
Reservatie verplicht
zo 16/9, 19 u.

• Boottochten tussen Rupel en Durme in klederdracht
vr 14/9, za 15/9, zo 16/9, 11 u, 13 u., 15 u., (duurtijd tocht 1.30 u.)
• Candlelight cruise met live band
za 15/9, 19.30 u.
Info Riverstar: tel. 03 722 13 10, gsm 0477 40 87 10,
info@riverstar.be, www.riverstar.be

Info Rivertours: tel. 03 711 38 22, gsm 0475 84 57 76,
stevelinck@rivertours.be
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Varia
Zoektocht naar filmbeelden gaat verder!
den een ware klopjacht
gehouden om filmbeelden te vinden. Daarbij
zijn we de internationale
toer opgegaan via openbare besturen, archieven, musea, instituten,
privé-verzamelaars...
Maar zonder resultaat!
Gezien het uitzonderlijke karakter van het
evenement is het evenwel nagenoeg zeker dat
er filmbeelden zijn geschoten. De bijgaande
postkaart bewijst het
trouwens.
Mochten er personen
zijn die over info beschikken of tips kunnen geven,
zij zijn zeer welkom bij Digna Coppieters, gemeentearchivaris,
tel. 03 710 12 19, archief@temse.be.

Omtrent de Vliegweek zijn destijds heel wat postkaarten uitgegeven; je vindt er in deze brochure. Uiteraard zijn er ook foto’s. Maar zijn er ook filmbeelden? Het Gemeentebestuur heeft de jongste maan-

Quizvraag ‘Temse in 1912’
welke zaken uit 1912 zijn nog actief?
Welke zaken die in de centrumgemeente Temse in
1912 bestonden, zijn nu nog actief ? Let wel, het
gaat om zelfstandige ondernemers (met of zonder
winkel, bedrijven...), niét om cafés, brasseries of
restaurants.

Bezorg uw antwoorden vóór 1 juni aan Annick
Rooms, museumfunctionaris, AC De Zaat, Frans
Boelplein 1 (5de verd.), museum@temse.be.
De winnaar zal in de wolken zijn!

Kleurwedstrijd
Suske en Wiske jr. op de Vliegweek
Tekening verkrijgbaar op gemeentelijke Jeugddienst, AC De Zaat. Indienen voor donderdag 12
april. Vier leeftijdscategorieën. Eén grote winnaar
en 10 winnaars per leeftijdscategorie. Prijsuitreiking: zondag 29 april – Speelkaai, Wilfordkaai.
Info: Jeugddienst, tel. 03 710 12 26
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Het kamp van de vliegers op
de Bornemse oever

traal thema ‘Helden’. Er wordt dan een eerste kleine
tentoonstelling gebracht in Galerij Philippus Nijs
(Schoolstraat 15). Diverse ateliers zullen de piloten
die toen de historische vluchten uitvoerden opnieuw
een gezicht geven. Deze werken worden als artistieke interpretaties in uiteenlopende technieken en
materialen een eerste keer getoond, samen met een
selectie aan historisch materiaal van de Vliegweek
uit 1912. Deze tentoonstelling krijgt een uitgebreid
én boeiend vervolg tijdens het weekend van 23-24
juni, wanneer de Academie haar jaarlijkse eindejaarstentoonstelling houdt. De resultaten van een
heel schooljaar worden dan geëxposeerd in Galerij
Philippus Nijs en in de Academiegebouwen.
Info: Academie en Vaktekenschool, Schoolstraat 17,
9140 Temse, tel. 03 771 10 03, www.academietemse.be

In het schor van Weert (aan het Sas van Bornem) bevond zich het kamp van de piloten en hun vliegtuigen.
Naast tal van loodsen voor berging, technisch onderhoud en administratie was er een houten helling
gebouwd voor het te water laten van de vliegtuigen.
Op een infopaneel dat ter plekke staat opgesteld, vind
je daarover tekst en beeld.
Organisatie: Archief- en Cultuurdienst gemeente Bornem, tel. 03 890 69 49, cultuur@bornem.be

Viering 15 jaar speelplein
Het speelplein van Temse blaast dit jaar 15 kaarsjes uit. Sinds zijn ontstaan in 1997 is ‘de SpeGT’ een
gevestigde waarde. Elke zomer staan de monitoren
klaar om honderden kinderen een gevarieerd spelaanbod aan te bieden.
Voor het thema van de speelpleinzomer 2012 haalden
de hoofdmonitoren hun inspiratie bij de herdenking
van de Internationale Vliegweek: ‘De geschiedenis
van het Speelplein in vogelvlucht’. De hele zomer
worden de kinderen ondergedompeld in het verhaal
van SpeGTvogel en Scampiman, die met een zelfgebouwd vliegtuig doorheen de thema’s van de voorbije
jaren vliegen. Vlieg- en spelplezier gegarandeerd!
Info: Jeugddienst, Joke Maes, tel. 03 710 12 26,
jeugd@temse.be, www.jeugdtemse.be

Restaurant de Sonne
Vliegweekmenu
Restaurant de Sonne voorziet in juni, juli, augustus en
september een ‘Vliegweekmenu’ met 3 opties:
yy lunchmenu Nieuport (3 gangen) op maandag,
dinsdag, vrijdag en zondag (enkel ’s middags): € 40
yy 4-gangenmenu Lanser: € 48
yy 5-gangenmenu Donnet-Lévêque (volledige menu):
€ 60; bij dit 5-gangenmenu krijgt men als aandenken een eetbord m.b.t. de Vliegweek!
Dit bord wordt ook afzonderlijk te koop aangeboden
in restaurant ‘de Sonne’ .
Info: de Sonne, Markt 10, Temse, Jan en Ann Van
Landeghem-Robberecht, tel. 03 771 37 73, desonne@
telenet.be

De Academie ziet ze
vliegen

25 maquettes
watervliegtuig 1912
type Donnet-Lévêque

De Academie en Vaktekenschool koos voor het
schooljaar 2011-2012 het jaarthema ‘De Academie
ziet ze vliegen’. Daarmee kleurt ze op creatieve en
artistieke wijze de herdenking van de Vliegweek in.
In alle afdelingen, graden en specialisaties wordt
het thema belicht via tal van invalshoeken. Vanaf de
legende van Icarus, naar de eerste ontwerpen voor
vliegende tuigen van Leonardo Da Vinci over de
mobiles van Calder tot de ingenieuze constructies
van Panamarenko… Kunst en geschiedenis, mythes
en sagen zijn een dankbare bron van inspiratie voor
de Academie. De aftrap van het programma wordt
gegeven op de Erfgoeddag van 22 april, met als cen-

Een type watervliegtuig dat in 1912 in Temse
deelnam aan de Vliegweek, was Donnet-Lévêque.
De ‘Amicale des Retroplanes d’Argenteuil’ heeft
een replica gemaakt van het toestel. Mede ter financiering van hun project hebben zij maquettes
vervaardigd, die te koop worden aangeboden op
beurzen en meetings. Speciaal voor Temse kwamen zij met Frank De Cuyper en Didier Van Riel
overeen, dat een beperkte oplage van 25 exempla-
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vliegoefening doet (lln. 5B o.l.v. meester Francis),
de kindercarnavalstoet in de centrumstraten.
Later dit jaar zullen de kleuters op het schoolfeest (5
mei) een optreden geven in het kader van de Vliegweek en worden er nog klasoverschrijdende activiteiten georganiseerd rond vliegen.
Info: Sint-Amelbergaschool Temse, Johan Frencken,
tel. 03 771 06 03, directie@sintamelbergaschool.be

ren zou te koop worden gesteld in Temse. En zo
gebeurde. Prijs voor een maquette: 30 euro. Via
het gemeentelijk infoblad en de media werd de
verkoop bekend gemaakt. Eind februari werd de
25ste en laatste koper genoteerd. Mede door de beperkte oplage zijn de maquettes niet enkel bijzondere souvenirs, het zijn evenzeer collectors’ items.
Info: Didier Van Riel, gsm 0476 22 29 94,
dvr@vanrieltemse.be

Papieren vliegtuigen op
muziek...

Waaslandse Videoclub Temse
De Waaslandse Videoclub Temse zal de voornaamste
activiteiten en de voorbereidingen in het kader van de
Vliegweek filmen. Ook tijdens de feestelijke herdenking op 16/9 zullen cameramensen de festiviteiten op
beeld vastleggen. De bedoeling is om er achteraf een
montage van te maken die op dvd wordt uitgebracht.
Info: secretaris Louis Van der Jeught, tel. 03 296 57
47, lvdj@telenet.be, www.videoclubtemse.be

Toeval of niet? Thin Legend Club, een 5-koppige
popgroep met roots in Tielrode, hoort thuis in
deze brochure. Hun clip ‘Colors’ werd gefilmd in
Temse en daarin zijn papieren vliegtuigjes op de
kaai te zien. De groep bestaat uit frontman Jan
Verschelden (zang, bas), Dirk Loots (drums), Jan
Heyvaert (zang, keys), Dries De Malsche (zang,
gitaar) en Fré Verschelden (zang, gitaar). Zij gingen van start in 2009 en draaien momenteel op
volle toeren. Thin Legend Club brengt herkenbare pop met meerstemmigheid als rode draad.
In 2011 waren zij met hun single ‘Downtown’ te
gast op Radio 1; voor de bijhorende clip werkten ze samen met striptekenaar Stedho (Steven
D’Hondt). Hun nieuwe single ‘Colors’ is willensnillens een knipoogje naar de Vliegweek. Deze
zomer is de groep o.m. te zien op de Fonnefeesten
in Lokeren.
Info en muziek: www.thinlegendclub.be

SAS in de wolken
Voor het schooljaar 2011-2012 koos de Sint-Amelbergaschool (SAS) als jaarthema ‘Sas in de wolken’. In
dit kader werden al verschillende activiteiten georganiseerd waarin vliegtuigen of de Vliegweek centraal stonden, zoals o.a. een muzische activiteit,
een retro fotoserie over een meester met zijn klas in
1903 die lesgeeft over vliegtuigen en een praktijk-

22

6 postzegels, vignet en sluitzegel
gewijd aan de bekendste striphelden van Belgische
tekenaars.
In het kader van de Vliegweek ontwikkelt het organisatiecomité van ‘Temsifil 2012’ vijf ‘Mijn Zegels - Media Stamps’. Zij zullen door de diensten van
bpost worden uitgegeven. Zij kunnen ook voor frankering gebruikt worden en hebben dus de waarde
van een postzegel. De thema’s werden bepaald in
overleg met het Gemeentebestuur. Er werd gekozen
voor de volgende onderwerpen (afbeeldingen op
volgende bladzijden):
yy‘Temse, stripgemeente’ (Suske en Wiske aan de
beeldengroep De Kaailopers in Temse, een tekening van Paul Geerts, de tweede vader van Suske
en Wiske)
yyBriefpapierhoofding (tekening van vóór W.O. I)
van de Boelwerf
yyBriefpapierhoofding (tekening van vóór W.O. I)
van het textielbedrijf Paul Vanderschueren, symbool voor ‘Temse, textielgemeente’
yy‘100 jaar Vliegweek in Temse’
yyStandbeeld ‘De tuyscher en de azijnzeker’ met op
de achtergrond de 2 Scheldebruggen
Bpost zorgt er in de regel ook voor dat een frankeringsmachine met frankeringsvignet op de nationale expo beschikbaar is. Het vignet kan door de koper
aangemaakt worden voor het bedrag dat hij nodig
heeft om te frankeren: het heeft dus ook de waarde
van een postzegel. Het vignet is uitsluitend verkrijgbaar tijdens ‘Temsifil 2012’. Het wordt geïllustreerd
met een afbeelding die betrekking heeft op de posten/of mijnzegels die uitkomen t.g.v. de Vliegweek.
In de herfst van 2011 werd ook al een sluitzegel uitgegeven m.b.t. ‘Temsifil 2012’.

Eén van de hoogtepunten van de viering betreft de
tentoonstelling ‘Nationaal Kampioenschap voor Filatelie: Temsifil 2012’ (zie aparte bijdrage p. 24). Zij
vindt plaats in de Waasland Expo Hallen in de T.T.S.industriezone (Kapelanielaan 27) in het weekend
van 14-16 september. De expo wordt georganiseerd
door de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen (KLBP). De afdeling Oost-Vlaanderen
heeft deze nationale tentoonstelling na meer dan 20
jaar terug naar onze provincie gebracht.
Met het oog daarop diende het Gemeentebestuur
vorig jaar een aanvraag in bij bpost om een postzegel te wijden aan de Vliegweek. Bpost is daarop
ten dele ingegaan: er is een zegel aan Temse gewijd,
maar niet m.b.t. het eenmalige evenement, maar
m.b.t. de Boelwerf. De zegel stelt de Zénobe Gramme voor, een zeilschip, dat in 1961 op de Boelwerf
werd gebouwd. Met een knipoog naar ‘Temse, stripgemeente’ betreft de zegel een tekening van de hand
van de bekende striptekenaar William Vance, o.m.
de ‘vader’ van de reeksen XIII, Bob Morane, Howard Flynn, Ringo, Bruno Brazil, Ramiro en Bruce
J. Hawker; voor het weekblad Kuifje maakte hij 60
kortverhalen. Mogelijk houdt de tekenaar tijdens de
expo een signeersessie. Het is de tweede maal dat
een zegel die verband houdt met Temse, wordt uitgegeven: in 1973 was er de uitgave van een postzegel,
die het vliegtuig (tweedekker uit 1908) voorstelde
van Maurice en Ernest Tips, broers uit Temse, die
behoren tot de luchtvaartpioniers in ons land.

Verkrijgbaarheid zegels
yy De Zénobe Gramme-zegel is verkrijgbaar vanaf
het expoweekend (speciale dagstempel) en kan
daarna aangekocht worden aan de loketten van
bpost;
yy De media- of mijnzegels zijn uitsluitend verkrijgbaar tijdens het weekend van de expo: 2 euro per
zegel, 35 euro per vel van 20;
yy De sluitzegel heeft enkel een publicitair doel voor
de expo en wordt niet te koop aangeboden;
yy Het frankeervignet is te koop aan de frankering
die door de koper wordt ingevoerd en kan voor
allerlei zendingen gebruikt worden (vb. aangetekend).

Op dinsdag 8 november werd de Zénobe Grammezegel in Brussel voorgesteld, samen met het hele
postzegelaanbod van 2012. Een nieuwe reeks is
- eens te meer - ontworpen door de Temsese kunstenaars Marijke, Karl en Ben Meersman. Op de
nationale expo in de Waasland Expo Hallen zijn zij
uitgenodigd om ook hun vorige postzegelcreaties
tentoon te stellen. Een andere knipoog naar ‘Temse,
stripgemeente’ is de uitgave van een reeks postzegels
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Expo TEMSIFIL 2012

Nationaal Kampioenschap voor Filatelie
Waasland Expo Hallen 14-16 september
door Ivan Van Damme, voorzitter Temsifil
Toen in 1991 Gandae 3 plaatsvond, dacht niemand
in onze provincie dat we nog 21 jaar zouden dienen
te wachten om nog eens het Nationaal Kampioenschap voor Filatelie te kunnen en mogen organiseren.
Was Gandae 3 de eerste nationale postzegeltentoonstelling die over een budget kon beschikken
om U! tegen te zeggen (en dit budget is sindsdien
steeds opgetrokken), dan is Temsifil 2012 het eerste
Nationaal Kampioenschap voor Filatelie dat kan
prat gaan op het feit dat de tentoonstelling met een
zéér beperkt budget evenzeer zal uitgroeien tot een
evenement om trots op te zijn.
In opvolging van o.a. Charleroi, Kortrijk, Brussel
(meerdere malen), Luik, Marche-en-Famenne en
Antwerpen is nu Temse aan de beurt. Plaatsnamen
zeggen soms veel, maar zeker niet alles. Het enthousiasme van het Organisatiecomité en de uitwerking
van dit enthousiasme op alle domeinen zullen tot
ongewone resultaten leiden.
Het is de Koninklijke Landsbond van Postzegelkringen (KLBP) die Temsifil 2012 organiseert i.s.m.
Pro-Post VZW en Oost-Phila. Bijzondere steun en
medewerking worden verleend door de diensten van
bpost, de Gemeente Temse en onze grootste sponsor
de NV Maselis. Wij kunnen eveneens rekenen op
de Koninklijke Postzegel- & Erfgoedkring Temse en
in het bijzonder op voorzitter Walter Jansegers.
Droeg de KLBP de provincie Oost-Vlaanderen op
Temsifil 2012 te organiseren? Vroeg de KLBP de
provincie Oost-Vlaanderen? Of stelde de provincie
Oost-Vlaanderen zich kandidaat? Het doet er niet
toe. Temsifil 2012 heeft plaats in onze provincie en
Temse is de gemeente waar het allemaal wordt georganiseerd.
Hoe komt men bij Temse terecht? Niet alleen omdat
er een betaalbare tentoonstellingshal is, niet alleen
omdat er een postzegelkring is, neen, er zit meer
achter. Sedert enkele jaren zijn De Post (nu bpost),
Pro-Post en de KLBP vragende partij om regionale
en vooral nationale tentoonstellingen te koppelen
aan één of ander evenement, verjaardag of herdenking. Het Organisatiecomité had aanvankelijk als
best mogelijke organisatiemaanden voor april-mei
of september-oktober geopteerd, maar alles viel in
de plooi, toen we ontdekten dat het in september

2012 precies 100 jaar geleden was dat in Temse de
Kampstrijd voor Stroom- en Coloniale Watervliegtuigen plaatshad.
We geloofden er al in 2010 vast in dat Temse dit
ook wel zou herdenken. We durfden erop te rekenen dat bpost bij het uitstippelen van haar uitgifteprogramma rekening zou houden met Temsifil
2012 en met de gemeente waar het plaatsvindt.
We werden door de diensten van bpost niet in de
steek gelaten. Er wordt o.a. een postzegel uitgegeven met als onderwerp het zeilschip de Zenobe
Gramme, gebouwd op de Boelwerf.

Dat Temse een stripgemeente is, wordt benadrukt
door de uitgifte van de zegels This is Belgium – België. Stripland.
Het Organisatiecomité is dan ook de diensten van
bpost erg dankbaar.
Naast deze aan Temse gelinkte officiële postzegeluitgaves doet Temsifil 2012 zijn uiterste best om
Temse en de Temsenaren nog een grotere attractie aan te bieden, met name 5 Mijnzegels – Media
Stamps, die door de diensten van bpost in (zéér)
beperkte oplage gedrukt worden.
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De Postzegel- & Erfgoedkring van Temse richt een
aparte stand in, gewijd aan de Vliegweek van 1912.
Het Koninklijk Atheneum van Temse – meer bepaald de Lasklas – bouwt op vraag van burgemeester Luc De Ryck, die ik bij deze wil bedanken
voor zijn steun en medewerking, een maquette van
een watervliegtuig uit de periode 1912. Zij wordt
eveneens tentoongesteld.
Diverse ontwerpers van postzegels die gedurende
het weekend van 14-16 september 2012 uitgegeven
worden, zullen aanwezig zijn en signeren. Onder hen
de Temsenaars Marijke, Karl en Ben Meersman.
De organisator van Temsifil 2012 is de KLBP.

Koninklijke Landsbond der
Belgische Postzegelkringen
vzw (KLBP)

Bovendien wordt ook een frankeervignet uitgegeven.
Wat de tentoonstelling betreft, kunnen wij nu
reeds melden dat het kruim van de Belgische verzamelingen zal tentoongesteld worden op 800
vlakken.
Alle klasses van de filatelie worden vertegenwoordigd: postgeschiedenis, traditionele filatelie, thematische filatelie, één kader klasse, open klasse,
postwaardestukken, fiscale filatelie, maximumkaarten en literatuur. Diverse ereprijzen worden
tentoongesteld en bij deze gelegenheid overhandigd aan de laureaten.
Iedere deelnemer ontvangt een medaille met daarop de vermelding van zijn bekroning.
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De Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen vzw is de landelijke federatie die meer
dan 320 postzegelkringen verenigt met ca. 18 000
leden. Behalve de landelijke en plaatselijke verenigingen zijn ook zeer gespecialiseerde postzegelkringen lid van KLBP
KLBP is lid van de F.E.P.A. (Federation of European Philatelic Associations), het Europees overkoepelend orgaan en de F.I.P. (Fédération Internationale de la Philatélie), de wereldoverkoepelende
organisatie.
KLBP vertegenwoordigt de aangesloten postzegelkringen en hun leden in de
contacten met bpost, de Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren (B.B.K.P.H.)
en de diverse buitenlandse federaties. KLBP vormt, samen

lingen een plaats apart innemen. De expo’s, waarvan verscheidene treffen door hun ongewone aard
en niveau, hebben voornamelijk betrekking op
filatelie. Gangmaker en draaischijf is eresecretaris Toon Brijssinck. Meermaals vonden de expo’s
plaats in samenwerking met bpost en het gemeentebestuur (gemeentelijk Cultuurcentrum). Vooral
de jongste jaren fungeerde de kring ook als uitgever, waarbij op de eerste plaats als auteur Walter
Jansegers dient vermeld. De kring was tevens uitgever van een briefkaart, mijnzegel en sluitzegel
– en beschikt sinds 2002 opnieuw over een eigen
tijdschrift (‘Scheldeoevers’). De vereniging neemt
deel aan Erfgoeddag en de Week van de Amateurkunsten. Consequent aan de verruiming van haar
activiteiten wijzigde zij in 2010 haar naam in ‘Koninklijke Postzegel- & Erfgoedkring Temse’.
Het bestuur wordt aangevoerd door voorzitter Walter Jansegers en covoorzitter-secretaris Wendy De
Wilde.
Info: Walter Jansegers, tel. 03 771 45 83, walter.jansegers@skynet.be

met bpost en de B.B.K.P.H., de vzw Pro Post, vereniging ter bevordering van de filatelie.
KLBP is onontbeerlijk voor ALLE postzegelverenigingen die hun leden net iets meer willen bieden.

Koninklijke Postzegel- &
Erfgoedkring Temse
De Koninklijke Postzegel- & Erfgoedkring Temse
verleent eveneens zijn medewerking aan ‘Temsifil
2012’.
De vereniging ging in 1930 van start als ‘Postzegelkring Temse’ en richtte zich meerdere decennia uitsluitend tot postzegelverzamelaars. In de jaren ‘70
werd de actieradius uitgebreid naar postkaarten, sigarenbanden e.a., waardoor de naam veranderde in
‘Ruilclub Temse’. Sinds 2000 is de kring aangesloten
bij Oost-Phila en KLBP.
Tijdens het jongste decennium zijn de activiteiten
systematisch uitgebreid, waarbij de tentoonstel-
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Volg de activiteiten op de voet
Deze brochure geeft een overzicht van de initiatieven.
Wie de evolutie op de voet wil volgen en/of nadere details wil vernemen, verwijzen wij naar
yy de wekelijkse Gemeenteberichten in reclameblad de nieuwe omroeper
yy de gemeentelijke website www.temse.be
yy de maandelijkse elektronische nieuwsbrief
Cultuurklap
yy het driemaandelijks gemeentelijk infoblad
(maart, juni, september, december)
yy de media

M.b.t. de Vliegweek kunnen belangstellenden terecht
in AC De Zaat, Frans Boelplein 1, 9140 Temse, bij
yy Sophie Vermeire, cultuurbeleidscoördinator, tel.
03 710 12 74, cultuurbeleid@temse.be
yy Annick Rooms, museumfunctionaris, tel. 03 710
12 52, museum@temse.be
yy Dominique Oste, communicatieverantwoordelijke, tel. 03 710 12 89, info@temse.be
M.b.t. Temses toerisme in het algemeen kan men terecht op de Toeristische Dienst, gemeentehuis, Markt
1, 9140 Temse, tel. 03 771 51 31, toerisme@temse.be
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Dank!
De herdenking van de 100ste verjaardag van de Vliegweek is een organisatie van het Gemeentebestuur
van Temse. De organisatie wordt geleid door burgemeester Luc De Ryck en cultuurbeleidscoördinator
Sophie Vermeire.
Bij de organisatie kan het Gemeentebestuur rekenen op een groot aantal medewerkers, zowel verenigingen en individuen als partners. Het spreekt vanzelf dat die ruime en veelzijdige medewerking ten zeerste
gewaardeerd wordt.
De meeste medewerkers en partners worden in de brochure met naam vermeld bij hun activiteit(en).
De deelnemers aan het eeuwfeest op 16 september zijn nagenoeg onvermeld, omdat de lijst nog zeer onvolledig is. Hij groeit elke dag aan. De volledige lijst wordt te gepasten tijde gepubliceerd in de ‘nieuwe
omroeper’ en het gemeentelijk infoblad.

Info, vragen, suggesties...
Voor alle info, vragen, suggesties... kan men zich in verbinding stellen met Sophie Vermeire, cultuurbeleidscoördinator, AC De Zaat (3de verd.), Frans Boelplein 1, 9140 Temse, tel. 03 710 12 74,
cultuurbeleid@temse.be.
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