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DAVIDSFONDSDAVIDSFONDSRONDOM
TIP

De Nacht van de Geschiedenis van 
het Davidsfonds doet op dinsdag 
22 maart watertanden. Met als 
thema ‘smaak’ kan er op 200 plaat-
sen in Vlaanderen gesmuld wor-
den van het rijke verleden van gas-
tronomie, kust en architectuur. 

In Temse kan u kennismaken met het 
rijke verleden van de streek Piëmon-
te en haar bekende wijnen. U krijgt 
twaalf witte en rode wijnen voorge-
schoteld met ronkende namen als ‘Ba-
rolo’ of ‘Barbaresco’. Komt het water u 

al in de mond? Afspraak om 19.30 uur 
in Het Molenhuis, Wilfordkaai 23A. 
Vooraf inschrijven wordt aangeraden 
via het nummer 0472/81.90.89 of kris-
tel.gils@gmail.com. 
Als u nog meer wil borrelen kan u die 
avond ook terecht in de Sint-Niklase 
deelgemeente Sinaai. Daar duikt som-
melier Franky Malbrancke van hotel-
school Ter Duinen in de schuimende 
geschiedenis van cava, champagne, 
crémant en prosecco. Vanaf 20 uur 
kan u proeven in OC Troelant in de 
Vleeshouwerstraat 4C.

Proeven van Piëmonte 
bij Davidsfonds

• Sectionaal en kantelpoorten
• Slagbomen en toegangscontrole
• Schuif- en draaihekken
• Automatisatie FAAC PROFESSIONALS

✆ 03 771 42 32

KRIJGSBAAN 247-A1   -   9140 TEMSE
✉ info@waltens.be www.waltens.be

TOONZAAL

• Automatisatie FAAC PROFESSIONALS• Automatisatie FAAC PROFESSIONALS

EIGEN PRODUCTIE ALUWALT
geschroefde aluminium
hekken met inox beslag

Zaterdag 2 april - zondag 1 mei
Gemeentemuseum 

Expo Oude wenskaarten doorheen het jaar
collectie Jan Eeckelaert

Van zaterdag 2 april tot zondag 1 mei 
loopt in het Gemeentemuseum de 
tentoonstelling ‘Oude wenskaarten 
doorheen het jaar’, een selectie uit 
de jaren 1896-1955 ontleend aan de 
verzameling van Jan Eeckelaert. De 
expo behoort tot de curiosa van de 
jaarkalender. 
Info : Jan Eeckelaert, 03 771 05 37,
jan.eeckelaert@telenet.be.

Jan Eeckelaert (°Temse, 1954), die een 
succesrijke loopbaan uitbouwde in het 
bankwezen, is in Temse vooral bekend als 
bestuurslid van de Culturele Vereniging 
Spirit en Toerisme Temse. Minder bekend 
is dat hij een verwoed verzamelaar is.
Hij koestert meerdere collecties (bid-,
communie-, geboorte- en andere 
kaartjes, strips, publicaties over Temse…), 
maar onder zijn collecties nemen zijn 
oude wenskaarten (tot 1955) een plaats 
apart in. Hij heeft er meer dan 22.000. 
De oudste dateert van 1896. De wenskaarten zijn onbeperkt van boodschap : echte 
wensen, herinneringen, liefdesbetuigingen, complimenten, hoog- en feestdagen…

Jan maakte via een tante kennis met het medium. Het fascineerde hem en voor hij 
het goed en wel besefte, werd hij - van in 1985 - een fervent verzamelaar. Sindsdien 
heeft hij systematisch zijn collectie uitgebreid via bezoeken aan verzamelbeurzen en 
curiosawinkels, en natuurlijk ook dankzij internet.

Voordracht

Op woensdag 13 april, 20 u., houdt Trees Demeulemeester (Deinze), experte in oude 
wenskaarten, op het gemeentehuis (Markt) een voordracht rond het thema. Zij is de 
auteur van het standaardwerk Warme wensen voor de koudste dagen. De toegang is 
gratis. Iedereen is welkom !

Beknopte historiek 

De eerste wenskaart (zoals wij ze kennen) verscheen in Londen in 1843. Het 
fenomeen verwierf in de daaropvolgende decennia grote populariteit in Amerika, 
van waaruit de kaart haar internationale successtory begon. Aanvankelijk waren de 
kaarten luxueus en duur, enkel in het bereik van de elite. Dankzij de technologische 
ontwikkelingen van het drukproces en de introductie van de postbezorging evolueerde 
ze van een dure, handgemaakte kaart tot een populair en betaalbaar middel voor 
persoonlijke communicatie. De explosieve groei in de elektronische technologie eind 
jaren 1990 en een snel groeiende groep internetgebruikers zorgden voor de komst 
van de e-card. Wenskaarten overspannen een grote actieradius : Kerst en Nieuwjaar, 
valentijn, moeder- en vaderdag, Pasen, geboorte, huwelijk, beterschap, felicitaties, 
jubilea, uitnodigingen… Intussen zijn heel wat van deze kaarten vervangen door 
e-mail, virtuele kaarten, chatsessies… Maar : een persoonlijke, handgeschreven en 
met de post verstuurde kaart heeft nog altijd een meerwaarde en wordt door de 
bestemmeling het meest gewaardeerd.
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