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WE LEVEREN DAGSCHOTELS AAN HUIS...
Rupelmonde - Bazel - Kruibeke - Steendorp - Temse - Tielrode - Elversele

DAGSCHOTELS APRIL

Donderdag 7 april
Blinde vink met spruiten

Donderdag 21 april
Konijnenbil met witloof

Donderdag 14 april
Kalkoen met wortelpuree

Donderdag 28 april
Witloof met hesp en kaassaus en puree

Woensdag 6 april
Kalkoen met fijne kruiden currysaus en rijst

Woensdag 20 april
Hamburger met bloemkool

Woensdag 13 april
Worst met rode kool

Woensdag 27 april
Worst met bloemkool

Dinsdag 5 april
Varkenswangetjes met rode kool

Dinsdag 19 april
Stoofvlees met appelmoes

Dinsdag 12 april
Witloof met hesp en kaassaus en puree

Dinsdag 26 april
Kippenballetjes op oriëntaalse wijze met rijst

 Maandag 4 april
Gevulde kippenfilet la vache qui rit en boontjes

Maandag 18 april
Kippenworst met brocollipuree

 Maandag 11 april
Balletjes in tomatensaus en voetselder

Maandag 25 april
Kalfsblanquet met wortelen

Vrijdag 1 april
Heilbotfilet met andijviepuree

Vrijdag 8 april
Vispannetjes met puree

Vrijdag 22 april
Zalm met boontjes

Vrijdag 15 april
Scampi in duiveltjessaus en rijst

Vrijdag 29 april
Tongrolletjes op normandische wijze

Open : van 12 tot 22u 
op ZATERDAG, 

ZONDAG & MAANDAG

Priester Saveynstraat 1 - 9150 Rupelmonde
pascal.de.jonghe@telenet.be

Restaurant - Tearoom 

Pascal

GRATIS BEZORGEN tussen 11 en 13 u 
op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (visdag)

DAGSCHOTELS

 vanaf € 773**nettoprijs bij aankoop
van klantenkaart € 85.
Bel ons voor meer info :
03 774 29 62.

DAGELIJKS BESTELLEN kan tot 10 u
abonnement is niet nodig

☎ 03 774 29 62
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Al onze gerechten worden 
met aardappelen geserveerd, 

tenzij anders vermeld

Kerkhof Temse
86 graven beschermd als monument

Het is uitzonderlijk dat graven op een regulier kerkhof worden beschermd als 
monument. Die eer valt Temse te beurt. De 86 graven die in 2005-2006 door Ann 
Depestel, licentiate Kunstwetenschappen, werden bestudeerd, zijn alle geklasseerd. 
Het bevestigt de cultuurhistorische waarde van het kerkhof.

Wat vooraf ging
Op verzoek van het Gemeentebestuur gaf prof. Linda Van Santfoort (Univ Gent) 
in 2005 opdracht aan Ann Depestel haar thesis te wijden aan het kerkhof. Haar 
studie De gemeentelijk begraafplaats aan de Gasthuisstraat in Temse (4 boekdelen) 
kreeg onderscheiding. De thesis omvatte de beschrijving van 86 historische graven 
langsheen de oudste muren van de begraafplaats. Het resultaat leidde tot gegidste 
kerkhofwandelingen en uiteindelijk ook tot een aanvraag voor de bescherming van 
een aantal graven. In december jl. werden de 86 graven officieel geklasseerd. 

Historiek kerkhof Temse
Zoals het woord het zegt, lag het kerkhof oorspronkelijk rond de kerk. Het was 
afgesloten door een muur en had aanvankelijk 3, later 5 toegangen. Het was met gras 
bezaaid en daartussen stonden de graven, ook notelaars (later olmen). 
Op het kerkhof werd de gewone man begraven. De geestelijkheid, magistraat, 
rijken die het zich konden veroorloven… werden in de kerk begraven. Onder het 
Oostenrijkse bewind bepaalde keizer Frans-Jozef II dat - om hygiënische redenen - 
geen begravingen meer mochten plaatsvinden in de kerk. Laatste begraving : 1784. 
De wekelijkse markt - ingesteld in 1264 (één der eerste in de regio) - werd 
aanvankelijk gehouden op de kaai. Doordat zij op den duur onvoldoende ruimte bood 
voor de marktkramers, werd in 1651 een deel van het kerkhof ontruimd en werden 
bepaalde marktactiviteiten overgebracht naar het huidige marktplein.
De Code Napoléon (1804) bepaalde dat begraafplaatsen - om hygiënische redenen - 
niet langer rond de kerken mochten liggen, vandaar dat het Gemeentebestuur grond 
aankocht op de plaats van het huidige kerkhof. Zowel de laatste begraving rond de 
kerk als de eerste op de nieuwe begraafplaats vonden plaats in 1820. 
Alle marktactiviteiten werden geleidelijk overgeheveld van de kaai naar het 
marktplein. De oorspronkelijke marktdag, woensdag, werd vanaf 1818 - omwille van 
de concurrentie van Lokeren - verschoven naar vrijdag. De begraafplaats rond het 
kerkhof werd geleidelijk ontruimd en verdween volledig in 1852. 
Het kerkhof van Temse biedt een grote rijkdom. Een begraafplaats is immers een 
spiegel van de maatschappelijke verhoudingen van zijn tijd en evoceert de status, 
rijkdom, titel, functie… van de overledenen. De geschiedenis van Temse wordt 
weerspiegeld in de graven van prominente families als Janssens de Varebeke, 
Braeckman, De Coninck, Wauters, Van Raemdonck, Andries, Sloor, Boel, Wilford, 
Wittock, Van der Schueren, Orlay, Van de Perre, Verbruggen, Van der Gucht, Brys, 
De Nayer… Daarnaast zijn er talrijke curiosa en natuurlijk de (al of niet opvallende) 
graven van heel wat bekende Temsenaars.

Toelichting bij de foto
Nadat geen begravingen meer in de kerk mochten plaatsvinden, hielden sommige 
families er toch aan deze traditie onder een andere vorm verder te zetten. Zij 
bouwden een grafkapel. Op het kerkhof van Temse zijn er 2 : Braeckman-Wauters 
(°1874) en Janssens de Varebeke (°1884). De grafkapel (met kelder) van Janssens de 
Varebeke (foto) werd gebouwd n.a.v. het overlijden van Benoit Janssens (1832-1884), 
kasteelheer en senator. De laatste bijzetting dateert van 2001.
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Luc De Ryck - AC De Zaat Temse 
tel 03 710 12 52 - fax 03 771 47 83
burgemeester@temse.be

woensdag 30 maart 2016

De burgemeester met
schepen Hugo Maes,
bevoegd voor begraafplaatsen.


