
Velle feestelijk in de kijker met…

FESTIVEL, 
Bierfestival en veelzijdige kermis 
Het feestelijke aureool van Velle heeft de jongste jaren nog aan glans ge-
wonnen. Naast de veelzijdige kermis zijn er nu ook de 3-daagse happening 
FESTIVEL en het Bierfestival. 
Met zijn ruim 1.300 inwoners is Velle de kleinste parochie in onze 29.500 
inwoners tellende gemeente. Velle heeft het voorrecht van de kleinschalig-
heid: er heerst een intens gemeenschapsleven, dat de voedingsbodem vormt 
van tal van initiatieven, activiteiten en verenigingen. Velle lééft! En iedereen 
kan er mee(be)leven! 
In het Bestuursakkoord van het Gemeentebestuur staat te lezen: ‘Onder-
zoek naar de bouw van een multifunctionele infrastructuur op de Velle 
(mogelijk gerelateerd aan de kerk), rekening houdend met de school en het 
verenigingsleven.’ 

FESTIVEL, 26-28 april 
In 2017 vierde de Basisschool Velle haar 125-jarig bestaan met een groots 
feestweekend. In het zog daarvan werd onder de stuwende kracht van 
Philippe Van Robaeys in 2018 - ter financiële ondersteuning van de school - 
begonnen met FESTIVEL, een 3-daags festival, met een imposant programma 
voor het breedste publiek. Tal van bekende namen kleurden de affiche, 
zoals Peter Van de Veire, Kelly Pfaff, Maarten Vancoillie, Sven Ornelis, Tomas 
De Soete, F.R.A.N.K., Licious, Ghost…
Mede dankzij belangrijke sponsoring - zowel materieel als financieel - oogt 
het programma 2019 nog indrukwekkender. In De Nieuwe Omroeper van 
24 april lees je er alles over. Er zijn opnieuw tal van ronkende namen, met 
als absolute uitschieter Roberto Martinez, trainer van De Rode Duivels. Hij 
wordt geïnterviewd door VRT-journalist Ruben Van Gucht. Ook Peter Van de 
Veire is weer van de partij.
FESTIVEL wordt georganiseerd door een kerncomité van 12 leden. Meer dan 
100 vrijwilligers staan in voor de praktische uitvoering. Het bestuur bestaat 
uit voorzitter Philippe Van Robaeys, ondervoorzitter Sven De Keersmaecker, 
penningmeester Katrien De Bruycker, communicatie: Valérie Van de Voorde, 
decor: Brecht Aerts en Isabelle Van Hulle, quiz: Sofie Van Broeck, sport: 
Karen Felix en Wim Beck, medewerker: Els De Strooper, productie: Hilde De 
Meerleer en Hendrik Tindemans, techniek: Stefan Geldof. 
Liefhebbers-van-het-zuiverste-water met zulk’n grootse organisatie, naar 
vorm en inhoud: hoeden af daarvoor! 

Bierfestival, zaterdag 15 juni
Op zaterdag 15 juni vindt op de Velle de 4de editie plaats van het grootste 
openlucht Bierfestival van het Waasland. Ruim 20 brouwers nemen eraan 
deel, zij presenteren in totaal meer dan 50 bieren. De nadruk ligt op het 
proeven. Bij het degusteren, appreciëren en vergelijken wordt volop gedis-
cussieerd. Het gebeuren trekt jaarlijks ruim 1.000 belangstellenden.
De organisatie berust bij een triumviraat, dat de passie voor het bier en de 
streek deelt: De Objectieve Kaaischuimers (vereniging van bierliefhebbers), 
biercafé The Falcon en Foubert Events. Op zaterdag 15 juni wordt Velle 
omgetoverd in een heus bierproeversdorp. 
Bijzondere aandacht gaat naar een goed doel: het Belgisch Centrum voor 
Geleidehonden uit Tongeren.

Kermis, 9-13 augustus
Velle-heeft de drukst bezochte kermis in de gemeente. Naast de traditionele 
kramen zijn er wieler- en voetbalwedstrijden, jaarmarkt, gocart-race, fuif, 
fietszoektocht, smoutebollenbak, barbecue, show, bierbakstapelwedstrijd… 
De 5-daagse wordt op dinsdag 13 augustus afgesloten met de 27ste Grote 
Prijs Burgemeester Luc De Ryck (voor Elite zonder Contract) en het optreden 
van Remi’s Verloren Zonen, muzikale klasbakken o.l.v. Remi Daelman. 

Luc De Ryck - AC De Zaat Temse
03 710 12 52 • burgemeester@temse.be

Woensdag 17 april 2019

Op bezoek bij het 
organiserend kerncomité 
van FESTIVEL.


