
Verscheidene (ver)nieuw(d)e toeristische
evenementen en attracties

2017 kondigt zich toeristisch ongewoon druk aan. Naast de klassieke evenementen 
(Temse in de Wolken, De Zaat raast - Festival of Sports Cars, Speelkaai, Scheldejog-
ging, Parkfeesten, Temse loopt…, Sleutelbraderij, Sinterklaas meert aan, Dorpsfeesten 
Tielrode, Kleineige Feesten Steendorp, Elverseelse Feesten en zoveel meer…) zijn er tal 
van (ver)nieuw(d)e events en attracties. Het feestelijke aanbod vind je terug op de bel-
lemankaart, die wekelijks op de vrijdagmarkt wordt bedeeld. Hier volgt een selectie. 

De Velle vormt steeds meer een epicentrum van feestelijkheden: op 15-19 april is circus 
Pepino er te gast, op 10 juni is er het Bierfestival, op 12-15 augustus kermis (met meer-
dere wielerwedstrijden, go-cartrace, jaarmarkt). De Steendonkstraat (25 juni) en de Hei-
straat (1 juli) houden hun buurtfeest. En er is ook de wedergeboorte van de Velleneir.

Ook dit jaar zijn er in Temse weer tal van wielerwedstrijden en ritten voor wielertoe-
risten. Naast de Memorial Rudy Peerens (28 mei) en de Jan Bogaert Classic (11 juni) 
is er vooral ook de Groote Prijs Jules De Schepper (13 augustus) voor retro-rijwielen. 
Uitzonderlijk is het wereldkampioenschap VWF (30 juli). 

Ook nu weer wordt de dekenale kerk in de zomerweekends (17 juni-17 september) 
opengesteld voor toeristen. Daarnaast is er Open Kerkendag: gegidst bezoek aan de 
kerkgewelven op zaterdag 3 en zondag 4 juni.

Open Monumentendag: zondag 10 september, benedenverdieping AC De Zaat.
Kennismaking met (de werking van) het gemeentelijk archief. Info: Digna Coppieters -
03 710 12 19 - archief@temse.be

Nieuw
Temse heeft nu ook z’n eigen pralines (2). Chocolatier is Freddy Verschooren. De delica-
tessen zijn verkrijgbaar bij Casemir - 03 774 59 95 - casemir@skynet.be

Rondrit elektrisch treintje. Daarmee kan Temse-centrum en het natuurschoon van de 
Schelde- en Durmeoevers ontdekt worden. Info: Toon Pauwels - toon@publi-rent.be - 
0496 16 74 82.

Fietsverhuurproject. Het Gemeentebestuur en DeBikeStore (Krijgsbaan 67, Temse) 
pakken uit met een onderbouwd fietsverhuursysteem: 12 stadsfietsen met kettingslot, 
onderhoudset, ook pechverhelping en diefstalverzekering zijn voorzien. 
Info: DeBikeStore - 03 771 95 46 - info@debikestore.com
www.debikestore.com 

Landbouwmarkt. Start: zaterdag 15 april, kerkplein Tielrode. Elke 3de zaterdag van de 
maand (9-13 u.) bieden plaatselijke land- en tuinbouwers hoeveproducten aan: aard-
appelen, groenten, fruit, vlees, zuivelproducten, honing, hoeve-ijs, pannenkoeken… 
Info: Jens Van Meervenne - jensvanmeervenne@hotmail.com - 0473 18 29 50. 

City Golf (Temse-centrum, op 6 of 9 fraaie locaties). Een deskundig team begeleidt de 
groep (vanaf 10 personen). Info: info@city-golf.be - www.city-golf.be

Wedergeboorte streekbier De Kerel. Initiatief: Philippe De Cock en zijn gezin (= VBDCK 
Brewery). Nieuwbouw in wording (Antwerpse Steenweg 12, Tielrode), met brouwerij, 
8 kamers bed & breakfast, multifunctionele ruimte (tot 100 personen) voor recepties, 
meetings, degustaties… en terras. De herboren Kerel is de overkoepelende naam van 6 
verschillende bieren. Opening: tegen de zomer. Info: 0474 57 58 78 -
nomonks@vbdck.be - www.vbdck.be

KSV Temse heeft eigen Gin (t.g.v. haar 70-jarig bestaan), beperkte oplage, 2 uitvoerin-
gen (wit en blauw), 100 % graandistillaat. Info: Hugo Mees - 0474 75 48 94 -
hugo.ksv@bsttemse.be 

Algemene info: Dienst Toerisme, gemeentehuis, Markt 1, Temse, 03 771 51 31 -
toerisme@temse.be
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Luc De Ryck - AC De Zaat Temse 
tel 03 710 12 52 - fax 03 771 47 83
burgemeester@temse.be

De belleman en de hostessen
van Toerisme Temse met het
elektrisch treintje, dat dit
seizoen van start gaat.woensdag 5 april 2017


