
Actueel - deel II
Schoon Volk bekroond
Temse heeft een beleidsprioriteit gemaakt van duurzaamheid. Een wel 
heel bijzonder project is Schoon Volk: mensen, die uit eigen beweging de 
omgeving proper houden. Om onze waardering en erkentelijkheid te to-
nen, hebben wij deze vrijwilligers als eerste symbolisch verkozen tot Duur-
zame Helden. Dat gebeurde t.g.v. de 3de verjaardag van de ondertekening 
van Agenda 2030 van de Verenigde Naties, een langetermijnagenda, die 
van de aarde een meer duurzame plaats moet maken. 

Anna Vermeulen, Temses oudste inwoner, is 103
Met haar 103 lentes (°Temse, 8/9/1915) is Anna Vermeulen Temses oudste 
inwoner. In 1938 trouwde zij met Hubert Van Hoye (1914-2004), de eerste 
haarkapper op de Velle. Zijzelf werd er de eerste haarkapster. Anna geniet 
van een goede oude dag in haar flat op de Velle. 
Er zijn nog 2 honderdjarigen in Temse: Honorina Michiels werd 101 op 
6 juni, Yvonne Vercauteren werd 101 op 24 september.
Anna Vermeulen is de 5de oudste inwoner in de geschiedenis van Temse. Zij 
wordt voorafgegaan door Florke Bogaerts (106), Honorina Michiels, tante 
van de eerder vermelde naamgenote (104), Gregoire De Roeck (104) en 
Anna Smet (104).  

Velle pleit voor polyvalente gemeenschapsruimte
Velle is een bruisend gehucht met een eigen identiteit, o.m. gekenmerkt 
door een intens verenigings- en gemeenschapsleven. Maar er ontbreekt 
iets, vindt de werkgroep Vooruit Velle, die bestaat uit voorzitter Jos Ver-
hulst, Hugo Van Lemmens, Luc Van Lombergen en Roger Monnissen. Wat 
ontbreekt, is een volwaardige polyvalente gemeenschapsruimte. De paro-
chiezaal is eigendom van de school en is zowel in ruimte als beschikbaar-
heid beperkt. Die beperktheid wordt in toenemende mate ervaren als een 
rem op het bloeiende gemeenschapsleven. De werkgroep stelt momenteel 
een dossier samen.  

Film ‘Temse in WO I’
Rudy Bredael, lid van de Waaslandse Videoclub Temse, heeft de jongste 
jaren meerdere films gerealiseerd. Momenteel werkt hij aan ‘Temse in 
WO I’, een 15’ durende prent, waarvoor hij burgemeester Luc De Ryck 
verzocht het scenario te schrijven. De film wil vooral een hulde zijn aan 
de 76 omgekomen Temsenaars. Heel wat beelden zijn in functie daarvan 
opgenomen, zowel op verschillende begraafplaatsen als op basis van 
archiefmateriaal. 
De film wordt vertoond t.g.v. de herdenking van de 100ste verjaardag van 
het einde van WO I (zaterdag 10 november, 19.30 u., feestzaal gemeente-
huis) en op de jaarlijkse Gala Projectie van de Waaslandse Videoclub Temse 
(vrijdag 16 november, 20.15 u., Roxy).

Kunstgrasvelden
Sport vormt al jaren een hoofdtroef in Temses ontspanningsleven. De 
beschikbare infrastructuur en het bloeiende verenigingsleven illustreren 
de hoogbloei. Het VITA Scheldebad is met trompetgeschal en trommel-
geroffel onthaald, de roep naar een bijkomende sporthal groeit en er 
wordt intussen ook werk gemaakt van de aanleg van 2 kunstgrasvelden: 
het 14 jaar oude zandveld van Rapid Hockeyclub Temse wordt vervangen 
door een waterveld en ook voor voetbal en korfbal is voor het eerst een 
gemeenschappelijk kunstgrasveld voorzien. De ingebruikname van deze 
terreinen is gepland in oktober.

Waterbus
Het Havenbedrijf Antwerpen ging op 1 juli 2017 van start met de water-
bus. In onze richting vaart hij tot in Kruibeke. Intussen is een haalbaar-
heidsstudie gestart naar de mogelijke uitbreiding tot Temse/Bornem. De 
Nederlandse rederij Aqualiner, die de waterbus exploiteert, is verantwoor-
delijk voor de studie. De resultaten worden eind dit jaar verwacht. 
Temse is uiteraard sterk vragende partij voor de uitbreiding.

Woensdag 19 september 2018. 
De vrijwilligers van het Schoon 
Volk-project worden gehuldigd 
als eerste Duurzame Helden.
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