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Eindejaarspromoties
BASIS PAKKET

1 fl es Langhe Chardonnay 2014 G. Rocca
1 fl es Dolcetto d’Alba “Vigna Sant Anna” 2014 G. Rocca

normaal € 1430     nu   € 1350

Di’Vin PAKKET
1 fl es Langhe Chardonnay 2014 G. Rocca
1 fl es Dolcetto d’Alba “Le Ciliegie” 2013 Manzone
1 fl es Barbera d’Alba 2013 Roccalini

normaal € 3145     nu   € 3000

FIJNPROEVERS PAKKET
1 fl es Langhe Rossese Bianco 2013 Manzone
1 fl es Barbera d’Alba Superiore “La Marchesa”

2011 Manzone

normaal € 3500     nu   € 3300

INTRODUCTIE PAKKET
1 fl es Langhe Chardonnay 2014 G. Rocca
1 fl es Dolcetto d’Alba “Vigna Sant Anna” 2014 G. Rocca
1 fl es Barbera d’Alba 2013 Roccalini
1 fl es Dolcetto d’Alba 2013 “Le Ciliegie” Manzone
1 fl es Nebbiolo d’Alba “Giaculin” 2013 G. Rocca
1 fl es Barbera d’Alba “Pianromualdo” 2013 G. Rocca

normaal € 6810     nu   € 6500

Nieuw in Temse

Ideaal eindejaarsgeschenk

Op zijn Temsts
boek van Simonne Buytaert over het dialect van Temse

Volgende week verschijnt ‘Op zijn Temsts’, een boek gewijd aan het dialect van 
Temse. De publicatie - van de hand van Simonne Buytaert - omvat enerzijds 
tal van dialectische gezegden, anderzijds een lijst van dialectwoorden met hun 
verklaring. Het boek, ideaal eindejaars- en nieuwjaarsgeschenk, is tegen 18 euro 
verkrijgbaar bij de auteur: Kasteelstraat 84 A, Temse, GSM 0475 38 70 33, e-mail: 
simonnebuytaert@telenet.be, en op de Toeristische Dienst (gemeentehuis), 
Markt 1, Temse, 03 771 51 31, e-mail: toerisme@temse.be.

Over het Temsese dialect zijn in het verleden meerdere bijdragen gepubliceerd, o.m. 
afkomstig uit de pen van couleur locale-schrijvers als Martin De Ryck (1928-2013) 
en Jean Boeykens (1901-1987). Ook ik heb mij met plezier op dat pad begeven. 
In de edities van 19 april en 3 mei 2006 van de nieuwe omroeper wijdde ik er 
mijn 14-daagse rubriek Rechtstreekse lijn met de burgemeester aan onder de titel 
Op wandel in de schatkamer van het Temsese dialect. Zonder overdrijving mag 
ik zeggen dat beide artikelen de meest (en meest enthousiast) gelezen bijdragen 
zijn in de geschiedenis van de rubriek (die van start ging in januari 2003). Andere 
Temsenaars hebben lijsten samengesteld van plaatselijke dialectwoorden zoals pater 
Robert Van Daele (1926-2013). Het fichesysteem dat hij doorheen de jaren aanlegde, 
heeft hij enkele jaren vóór zijn dood aan het gemeentebestuur geschonken.

In 2004-2006 kreeg het Temsese dialect wetenschappelijke belangstelling. Als 
eindejaarsstudente Germaanse Talen aan de Universiteit van Gent wijdde Stefanie 
Ceelen (Temse) er haar eindwerk aan. In haar 1ste licentie (2004-2005) maakte zij 
een studie over het dialectverlies in de woordenschat, in haar laatste jaar (2005-
2006) over de klankleer van het dialect. Voor dat laatste onderwerp diende zij een 
beroep te doen op geboren en getogen Temsenaars, die een aantal woorden - 9 
bladzijden vol - op z’n Temsts moesten uitspreken voor bandopname. Zij kon daarbij 
rekenen op de enthousiaste medewerking van Martin De Ryck, belleman Gerard 
Vercauteren, Jean De Block, Roger De Kerf en mezelf.  
Op zijn Temsts wandelt verder in de schatkamer van het Temsese dialect.

Simonne Buytaert, dochter van ex-schepen Felix Buytaert (Bazel), woont in Temse 
sinds haar huwelijk in 1965. Als medezaakvoerder van kledingwinkel New Look 
vergroeide zij met de gemeente en haar bewoners. Toen het echtpaar in 2003 - na 
30 jaar - een punt zette achter de commerciële activiteiten, legden zij zich toe op 
fotografie. Samen met haar echtgenoot, Carlos Rooms (1943-2010), stelde zij in 
2009 het fotoboek Bazel in beeld samen. Het succes inspireerde en motiveerde hen 
om door te gaan en al een jaar later liep Temse in beeld van de pers (beide boeken 
zijn nog verkrijgbaar). Fotografie is sindsdien een constante in Simonnes doen en 
laten.
Zij werd ook bekoord (en verleid) door het Temsese dialect. Het resultaat van haar 
bezielde observatie vind je in haar boek: een schat aan dialectwoorden/gezegden en 
-uitspraken. 
Publicaties als deze hebben een grote betekenis. Zij vereeuwigen een uitstervende 
rijkdom. Tegelijk heeft de lectuur een aparte charme en amusementswaarde. Bij het 
lezen slingert men vaak tussen glim- en schaterlach. 
Luk Martens, die eerder al furore maakte met zijn strip over Fretalop, de 
middeleeuwse draak van Temse, verzorgde de cover en de layout.
Simonne Buytaert levert met Op zijn Temsts een belangrijke bijdrage tot de 
instandhouding en bewaring van het plaatselijk taalkundig erfgoed.
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Luk Martens en Simonne Buytaert met
de burgemeester.


