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organiseert haar

10e KENNIS-TORNOOI (= KWIS)

VRIJDAG 28 september om 20u15 

in Zaal De Leeuwerck, Gasthuisstraat 70, Temse

Actualiteit, sport, media, cultuur, algemene kennis, techniek, ….. 
en een dubbele Fil Rouge zorgen voor een spannend en avondvullend 
programma. Na afloop kan U gezellig nakaarten met drank en spijs én een 
tombola met schitterende prijzen waaronder een jaarabonnement op 
Sport-Voetbalmagazine én 1 jaar gratis pechverhelping geschonken door VAB.

Deelname :
• ploegen van 4 kwissers 
• € 20 inschrijvingsgeld per ploeg
• max. 45 deelnemende ploegen (volgens inschrijvingsdatum)
• inschrijven vóór 24 september via e-mail gudo.vanlandeghem@scarlet.be 
 (0496 47 40 72) of 
• betaling ter plaatse of cash bij inschrijving.

Luc De Ryck - AC De Zaat Temse 
tel 03 710 12 52 - fax 03 771 47 83
e-mail burgemeester@temse.be woensdag 12 september 2012

Schepencollege en Toerisme Temse geven het goede voorbeeld

Zondag in kledij van
1912 naar ‘Temse in 1912’

Zondag moeten we in kledij van 1912 naar de Wilfordkaai. ‘Moeten’ is veel 
gezegd, want iedereen is er welkom, maar als 1912 herrijst, is kledij uit die 
jaren natuurlijk een enorme troef. Al bij de opening van het toeristisch sei-
zoen pakte Toerisme Temse uit met een défilé van dames en heren in kledij 
uit de goeie ouwe tijd (zie foto bovenaan). Het initiatief heeft inspirerend 
gewerkt, want naast tal van individuen en groepen heeft ook het schepen-
college beslist zich op z’n 1912s te kleden. Zij worden rond 10.35 u. aan 
de hoofdtoegang tot AC De Zaat afgehaald door de oldtimers en naar de 
kerk gebracht. Iedereen is welkom in de mis, maar uiteraard met de nodige 
waardigheid en sereniteit. De mis is grotendeels als in 1912 (Gregoriaans!). 
De verklede personen worden verzocht in de middenbeuk plaats te nemen. 
Ook de suisse is aanwezig. De harmonie St.-Cecilia en de muziekvereni-
gingen van Temse luisteren de mis op. Aansluitend maken de muzikanten 
een rondgang door Temse-centrum, met in hun spoor de oldtimers met het 
schepencollege. 
Om 13 u. gaat het programma op de kaai van start. Je vindt er alles over op 
de blzn. 19-21. 

Kledij uit alle bevolkingslagen is aanbevolen: arm en rijk, van ‘floeren’ broek, 
gilet, klak en ‘tits’ over werkmans- en alledaagse kledij tot pitteleers, bolhoe-
den, hoepelrokken, sleepjurken, hoeden als bloemkorven of met pluimen... 
We verwachten ook de typetjes: de belleman zal er zeker zijn (want in 
Temse is hij er altijd), maar wie zorgt voor de sjampetter, pompier, kaailopers, 
leurders (wit zand, haring, boning, garnalen...), voddenman, ‘achtergaras’, 
studenten, sporters (voetbal, turnen, watersport, boogschieten…), knechten, 
meiden, boeren en boerinnen..., een eindeloze rij van mogelijkheden, waar-
voor beroep wordt gedaan op de creativiteit van de bevolking. Opvallende 
uiterlijkheden mogen niet ontbreken: pijp, sjiek, weelderige knevels, punt-
baarden, sikken, bakkebaarden - en voor de notabelen: hoge witte halsboord 
tot tegen de oren, buishoed, lorgnet, pince nez, monocle... De uitbeelding
van types kan natuurlijk ook gebeuren in groepsverband. En wie weet, 
komen we zondag niet kasteelheer Janssens de Varebeke tegen, of Frans 
Boel, Priester Poppe, Ernest Wilford, 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 mogelijk zichzelf tegen... De best 
verklede personen worden bekroond, zowel individueel als in groep. 

Alle troeven zijn voorhanden om van dit eeuwfeest een hoogfeest te maken. 
Alleen de goede-weermaker moet nog present zijn. Wil dan ook doen wat 
men in 1912 deed om goed weer te krijgen: eieren dragen naar de Arme 
Klaren... 

Poserend bij de Donnet-Lévêque-replica: stralende dames uit 2012
als dienstmeiden in 1912.

Politiezone  
KRUIBEKE-TEMSE

Nagelheetmakerslaan 1 Temse
tel 03 711 02 02
fax 03 711 02 09www.politiekruibeketemse.be

NIEUWS VAN DE LOKALE POLITIE

Screening motorrijder
op zaterdag 6 oktober

Rij ik zo goed als ik zelf denk ?

De belangengroep voor motorrijders MAG (Motorcycle 
Action Group Belgium) organiseert i.s.m. onze 
politiezone een screening voor motorrijder en dit onder 
het moto ‘Rij ik zo goed als ik zelf denk ?’

Tijdens een screening zullen er verschillende ‘combi’s’ 
van oefeningen opgesteld staan. Er zijn o.a. oefeningen 
vooral gericht op tractiecontrole, zithouding en 
kijktechniek (trage manoeuvres). De nadruk zal eerder 
gelegd worden op het kijken naar ‘hoe’ de kandidaten 
het doen, meer dan naar ‘wat’ ze doen. Het is dus niet 
meer voldoende om het parcours te kunnen rijden 
zonder kegels te raken, maar wel om dit te doen met 
het toepassen van de juiste technieken. 

Meer info vindt u op de website www.mag.be

Deze screening vindt plaats op zaterdag 6 oktober 
(om 9.30 uur) op de parking van AC De Zaat, 
Nagelheetmakerslaan 1, 9140 Temse.

Opgelet !
U dient zich op voorhand in te schrijven via 
www.mag.be – u klikt het item screening aan en u kunt 
zich inschrijven. 
Iedere motorrijder mag deelnemen.

Info : commissaris Katty De Bruyn (03 711 02 02).


