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Extraatje : hardnekkige bijnamen van straten: Korea en den Beestenhoek

De Legen Heirweg (Elversele)
is de slimste straat van Temse

Quizzen is in. Overal. Ook in Temse. De slimme jongens van de CD&V dokterden 
eerder dit jaar een formule uit om via hersengymnastiek rond algemene ontwikkeling 
‘de slimste straat van Temse’ aan te duiden. Niet minder dan 23 ploegen schreven 
in en kruisten op 17 september de degens in de Emiel Naudtszaal. De ploeg van de 
Legen Heirweg bleek onaantastbaar. Zij won met ruime voorsprong (106 p.) voor 
Boonakker (95), Burmtiendestraat (92), Azalealaan (92) en Smederijplein (91).
Het winnende team bestond uit vader Johan Elewaut, echtgenote Myriam Peersman, 
zonen Gertjan en Michiel en familielid Samuel Coekelberghs.

Het mag gezegd: de vragen, de manier van vraagstelling, de organisatie…: het was 
op zeer hoog niveau. Vandaar ook een pluim op de hoed van samensteller-juryvoor-
zitter Steven Verbeke, Koen De Clercq (visuele omkadering en multi-media), Kristof 
Van Royen (regie), Jürgen Boel (presentatie) en CD&V-voorzitter Ingrid Deschepper 
(algemene leiding). 
De volgende editie vindt plaats op zaterdag 16 september 2017.

Legen Heirweg

De Legen Heirweg is zonder twijfel één van de oudste straten, waarschijnlijk al be-
staand vóór de komst van de Romeinen (maar door hen verbeterd). In de 17de eeuw 
sprak men van Neederen Heirwech, in 1846 Legen Heerweg. De naam verwijst naar 
de vroegere Romeinse heirbaan, die van Sombeke-Waasmunster over ons grondge-
bied naar Rupelmonde liep. De Romeinen legden heirbanen aan om hun legers snel 
te kunnen verplaatsen over hun enorm rijk (‘heir’ is een oud woord voor ‘leger’). 
Uiteraard werden de wegen ook dankbaar gebruikt door handelaars, koeriers en 
reizigers.
De Legen Heirweg is een drukke straat. Het is de jongste decennia ook het toneel van 
wielerwedstrijden. En als die plaatsvinden is de ‘legen’ heirweg ‘ne vollen’ heirweg.

Hardnekkige bijnamen van straten in Temse

En nu we het toch over straten hebben, belicht ik een paar hardnekkige bijnamen van 
straten.
Korea (tuinwijk Hollebeek). Deze wijk was de eerste naoorlogse realisatie van de 
Bouwmaatschappij, met als gangmakers eerste schepen Albert De Ryck en gemeente-
secretaris Jules Smet. Door de oorlog was de kwaliteit van het woningbestand er zeer 
op achteruitgegaan, vandaar dat de bewoners voortijdig (1952) de toelating kregen 
om de sociale woningen te betrekken - voortijdig, want op dat ogenblik waren de 
straten nog niet aangelegd, was er nog geen waterleiding, geen elektriciteit, geen 
gas… De Bouwmaatschappij stond in voor overgangsoplossingen: tijdelijke leidingen 
zorgden voor watertoevoer naar één kraantje per straat (waar men met emmers 
water moest halen). In afwachting van de installatie van de elektriciteit behielpen de 
bewoners zich met quinquets (petroleumlampen) en met kaarsen. De niet afgewerkte 
woningen, het ontbreken van verlichting en wegenis, de primitieve watervoorzie-
ningen… het deed (zeker bij regenweer) denken aan een oorlogsgebied. Op dat 
ogenblik woedde volop de oorlog in Korea (1950-1953). Korea werd de bijnaam van 
de wijk.
Den Beestenhoek (Vrijheidstraat). Vroeger gingen boeren die de jaarmarkt verlieten in 
het naar huis gaan nog een pint pakken in het café op de hoek van de Vrijheid straat 
en de August Wautersstraat (huidige IMWO-gaanderij). Zij parkeerden dan hun 
beesten buiten op de hoek, vandaar den Beestenhoek.
De naam Vrijheidstraat dateert van 1930. Tot dan heette de straat Veldstraat.
In 1930 werd de 100ste verjaardag van de onafhankelijkheid van België gevierd,
vandaar Vrijheidstraat.
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Hulde aan de slimste 
straat van Temse. 
CD&V-voorzitter Ingrid 
Deschepper met de 
winnende ploeg en 
supporters.
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RUIME PARKING TEGENOVER DE WINKEL

Compacte zwart-witlaserprinter,
20 ppm, USB 2.0, GDI, papierlade 150 bladen, met anti-jamtechnologie.
• Kwaliteit en snelheid zijn verzekerd met deze budgetvriendelijke printer.

Compacte inkjetprinter met fax,
copier en scanner
netwerkaansluiting en mobiele toepassingen, dubbelzijdig afdrukken.
• Draadloos netwerk is eenvoudig te gebruiken, zuinig en compact.
Uitgerust met 4 afzonderlijke inktpatronen.

• Lage afdrukkost en een beduidende papierbesparing dankzij de dubbelzijdige
printfunctie. Gebruiksvriendelijk LCD-scherm van 4,5 cm, automatische docu-
mentinvoer, gratis Cloud-app. Een uitstekende keuze voor KMO of thuis.

Compacte LED kleurenprinter
met draadloos netwerk en mobiel printen
• Afdruksnelheid tot 18 ppm (kleur/mono)
• Draadloos netwerk interface en Hi-Speed USB 2.0
• Papierlade voor 250 vel
• Hoogrendement toners 2.200 pagina’s** beschikbaar
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