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- Sectionale
  poorten

- Automatisatie

- Kantelpoorten

- Metalen
  garageboxen

www.vanmeir-poorten.be

e-mail
info@vanmeir-poorten.be Zelfwerkend patroon met 20 jaar ervaring

BVBA TOM VAN MEIR
GARAGEPOORTEN

Bolderikstraat 2 Temse • tel 03 774 43 59 • fax 03 744 00 27

Inlichtingen: 03 771 58 20 of 0498 93 62 61

YOGA
• de lichaamsoefeningen

• en ademhalingstechnieken
houden uw lichaam gezond en fit

• in de relaxatietechnieken
leert men zich totaal te ontspannen

• de Meditatie brengt het mentale 
evenwicht terug in ons leven

De lessen starten als volgt :

BEVERENBEVERENBEVEREN
Sportzaal Gemeentelijke Basisschool - Lindenlaan 141 - Beveren

De totale beginners
starten op

dinsdag 6 september om 21.00 u

De leerlingen van vorige jaren
starten op

dinsdag 6 september om 19.30 u

Sportzaal Vrije Basisschool Heilig Hart - Sint-Amelbergalaan 1 - Temse

De totale beginners
starten op

donderdag 1 september om 21.00 u

De leerlingen van vorige jaren
starten op

donderdag 1 september om 19.30 u

TEMSETEMSETEMSE

PRIJS :
- voor de eerste 5 avondlessen = € 40   - daarna € 8 per les
- voor de eerste 5 daglessen = € 45       - daarna € 9 per les

Alle docenten hebben een officieel diploma
erkend door Europese Yogafederatie.
Opgeleid in de school van RAMA SAENEN.

Zaal Ippon - Dorp West 74 - Zwijndrecht

De totale beginners
starten op

donderdag 1 september om 10.45 u

De leerlingen van vorige jaren
starten op

donderdag 1 september om 9.30 u

ZWIJNDRECHTZWIJNDRECHTZWIJNDRECHT

MEUBELMAKERIJ

INTERIEURONY bvba

Uw keuken, badkamer, bureel, bib, ...
alles op maat, tot in de fijnste details.

Atelier:
 KMO-ZONE PUTACKER 
Hoogkamerstraat 108c - Temse - ✆ 0475 45 12 92
Oeverstraat 89 - Temse - ✆ 03 771 52 53

www.irtemse.be
AUDSS00A

Velle-kermis, hoogdagen
voor wielerliefhebbers

Ooit schreef ik een bijdrage onder de titel Velle is de kleinste parochie van Temse, 
maar… een hele grote. Die waarheid kan worden geïllustreerd met verscheidene 
voorbeelden. Kermis is er één van. De kermis van Velle is de succesrijkste van de 
gemeente. En dat heeft vooral ook te maken met de wielerwedstrijden. Op vrijdag was 
er de Grote Prijs Debby Vermeiren voor recreanten, op zaterdag de retrowielertocht 
Grote Prijs Jules Deschepper, op zondag de reüniewedstrijd van De Steendoodtrappers 
en als apotheose op dinsdag de Grote Prijs Burgemeester Luc De Ryck voor eliten 
zonder contract en beloften. De rode draad is Wielerbelangen Velle, het team van Jos 
Verhulst, dat intussen bijna 25 jaar aan de slag is. 
De optelsom en wisselwerking van het wielergebeuren en tal van andere vormen van 
volksvermaak, georganiseerd door de Vellese gemeenschap, maken Velle-kermis tot de 
primus van de lokale foren.

Historiek

De wortels van Velles wielergebeuren gaan terug tot 1946. Slager-dorpsfiguur Frans 
Van Lombergen e.a. organiseerden jaarlijks een wedstrijd ter ere van de Vellese beloften 
Hubert en René Daelman. De overstap van René naar de profs (1953) betekende het 
einde van de koers. In 1955 lag café-uitbaatster Marie Van Lombergen, moeder van 
René Daelman, aan de basis van een nieuw comité, dat geleid werd door voorzitter Fons 
Volckerick en secretaris-penningmeester Gaston Van Goethem. Zij maakten Velle-kermis 
tot hoogdagen voor wielerliefhebbers. Toen begin jaren ‘90 enkel nog de jarenlange 
draaischijf Gaston Van Goethem overbleef, leek de koers ten dode opgeschreven. In
1992 organiseerde hij ze voor het laatst. In totaal hadden zij 41 wedstrijden georga ni-
seerd. Heel wat bekende namen sieren het palmares: Frans Aerenhouts, Benoni Beheydt, 
Martin Van den Bossche, Julien Stevens, Willy Planckaert... De aantrekkelijke 8-vormige 
omloop, die ook nu nog gereden wordt, werd ingevoerd in 1977. 

De ontbinding van het voormelde comité zou het einde van de wielerhoogdagen 
betekenen, maar enkele dynamische Vellenaars vonden dat deze glansrijke traditie niet 
mocht verloren gaan. Jos en Luc Verhulst, Sylvester De Bock en André Van Geertsom 
namen al in 1993 de fakkel over onder de naam Wielerbelangen Velle. Kersvers 
burgemeester Luc De Ryck was graag bereid zijn naam aan de wedstrijd te verbinden. 
Tien edities kregen dezelfde winnaar: Guy Smet. Het comité organiseerde daarnaast nog 
een 30-tal wedstrijden voor (vooral) nieuwelingen en juniors. 

Het huidige bestuur bestaat uit Jos Verhulst (voorzitter), Maarten Verhulst (secretaris), 
Etienne Wullaert en Tim Verhelst. Zij zijn schitterende organisatoren en hebben een 
groot aandeel in het glansrijke aureool van Velle-kermis.
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burgemeester@temse.beLuc De Ryck
AC De Zaat Temse 
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16 augustus 2016. Steven Caethoven, winnaar van de Grote Prijs
Burgemeester Luc De Ryck, poseert met o.a. de burgemeester en Jos Verhulst 
(rechts), voorzitter van Wielerbelangen Velle. 

14 augustus
2016. Dertigste 
en laatste 
reüniewedstrijd 
van De 
Steendoodtrappers. 
Startgever José De 
Cauwer (rechts) 
poseert met de 
stichters (°1975) van 
het wielergezelschap: 
Patrick Michiels en 
de burgemeester.


