
Nieuw : fotoboek 

‘Temse en deelgemeenten verrassend Anders 
in beeld’ van Simonne Buytaert

Temse is de jongste decennia het onderwerp van talrijke publicaties, in 
het bijzonder op de domeinen van geschiedenis en toerisme. Eind deze 
maand wordt het aanbod van publicaties (en dus: geschenken) aangevuld 
met het fotoboek Temse en deelgemeenten verrassend Anders in beeld 
van Simonne Buyaert, een uitgave i.s.m. leden van het Fotografencollectief 
Anders 23. 

Het boek wordt op zaterdagavond 30 maart voorgesteld in het gemeen-
tehuis t.g.v. de opening van het toeristisch seizoen. De auteur wordt dan 
geïnterviewd, samen met andere personen die dit jaar de actualiteit in 
Temse kleuren, zoals

- Paul Geerts, de tweede vader van Suske en Wiske, auteur van ‘Tazuur 
en Tazijn’, zeg maar: Suske en Wiske in Temse. Er wordt overwogen 
een luxe-editie van het album in reuzenformaat uit te geven, 

- Lucille Feremans, die onlangs een Lifetime Achievement Award als 
kunstfotografe ontving. Zij is 50 jaar lid van Toerisme Temse,

- Koen Vondenbusch, internationaal gereputeerd legger van bloemta-
pijten en andere vergankelijke kunst,

- Dany De Bock, zijn uitzonderlijke collectie platenhoezen wordt in april 
geëxposeerd in het Gemeentemuseum,

- Marcel I (Marcel Philippaert), Temses eerste officiële Prinscarnaval (in 
1978), 91 jaar jong, maar nog altijd springlevend,

- en anderen.

Temse Anders in beeld
Fotografie is meer dan ooit in. Ook in Temse. Lucille Feremans is Temses 
internationale ambassadrice. De facebookpagina Parels langs de Schelde 
van Marina Philips heeft 6.300 leden. Temse heeft een traditie van foto-
grafieverenigingen en telt er nog altijd twee: Anders 23 (voorzitter: Walter 
Jansegers) en After 4 (voorzitter: Rita Bredael).
Simonne Buytaert is één van de revelaties van de jongste decennia. In het 
boek Temse Anders in beeld wordt de gemeente geportretteerd vanuit een 
niet-klassieke invalshoek. Het betreft zowel algemene foto’s (gebouwen, 
zichten, curiosa…) als details. Het mag onderstreept dat de foto’s schitte-
rend zijn. Er zijn er 207, waarvan 96 van Simonne. 
Het boek (A4-formaat, kunstlederen cover) is een uitgave in eigen beheer. 
Kostprijs: € 38. Het is vanaf 31 maart verkrijgbaar op de Dienst Toerisme 
(gemeentehuis, Markt) en bij de auteur: Kasteelstraat 84A, Temse,
03 284 90 29 of 0475 38 70 33, e-mail: simonnebuytaert@telenet.be

Simonne Buytaert 
Geboren in Bazel (1943), dochter van oud-schepen Felix Buytaert, woont 
sinds haar huwelijk (1965) met Carlos Rooms (1943-2010) in Temse. Als 
medezaakvoerder van kledingwinkel New Look (Collections) vergroeide zij 
met de gemeente. Toen het echtpaar in 2003 de zaak stopzette, volgden 
zij 4 jaar cursussen Fotografie aan het CVO-Temse. Wat begon als hobby, 
groeide spoedig uit tot passie en leidde tot de samenstelling van het foto-
boek Bazel in beeld (2009). Het succes inspireerde om door te gaan en al 
een jaar later verscheen Temse in beeld. 
Fotografie is sindsdien een constante in Simonnes doen en laten. Zij is (zeer 
actief) lid en secretaris van het Fotografencollectief Anders 23.
Temse boeit haar niet alleen fotografisch. In 2015 publiceerde zij Op zijn 
Temsts, een boek over het Temsese dialect.
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