
Al 23 koninklijke bezoeken aan Temse, waarvan 
16 m.b.t. Boelwerf

Koning Filip en Koningin Mathilde 
te gast in de Wase Werkplaats 

Op dinsdag 25 april brachten de Koning en de Koningin een bezoek aan de Wase 
Werkplaats. De onderneming zorgde voor een vlekkeloze organisatie. Het was het 23ste 
bezoek van leden van het vorstenhuis aan onze gemeente. 16 daarvan hadden betrek-
king op de Boelwerf. Een overzicht in vogelvlucht.

17/9/1865: Kroonprins Leopold II en zijn echtgenote bezoeken de expo rond de plaat-
selijke nijverheid.

5/6/1882: Koningin Maria-Hendrika maakt een rondwandeling in Temse.

26/7/1885: Koning Leopold II, Koningin Maria-Hendrika en hun kinderen Louise en 
Philip maken een tussenstop op weg naar Antwerpen.

Jaren 1890: Koningin Maria-Hendrika komt geregeld incognito naar Temse om te genie-
ten van de uitstekende gebakjes van bakker Gustaaf Heirwegh (Markt). Hij krijgt later 
de toelating van het Hof om de titel Koninklijke Pasteibakkerij te dragen. Deze titel zal 
- met het wapenschild van België - vele jaren op de gevel van zijn woning prijken.

19/10/1889: Koning Leopold II maakt een tussenstop op weg naar Rupelmonde.

9/6/1926: Koning Albert, Koningin Elisabeth en Prins Leopold wonen de doop bij van 
het hospitaalschip Belgique (het gemeentebestuur heeft daar filmbeelden van. De 
maquette van het schip staat in AC De Zaat, (6de verd.).

18/10/1952: Prinses Josephine-Charlotte is meter bij de doop van de Reine Astrid.

5/11/1953: Prins Albert bezoekt de Boelwerf n.a.v. de bouw van mijnenvegers.

19/12/1955: Koning Boudewijn opent de nieuwe Scheldebrug.

20/11/1961: Koningin Fabiola doopt de car-ferry Koningin Fabiola.

12/12/1966: Prinses Paola en Prins Albert dopen de Frubel Prinses Paola.

25/2/1967: Groot-Hertogin Josephine-Charlotte is te gast op de doop van de Mineral 
Gent.

29/2/1968: Prinses Astrid en Prinses Paola wonen de doop bij van de car-ferry Princesse 
Astrid.

17/2/1973: Prins Filip en Prins Albert wonen de doop bij van de car-ferry Prins Philippe.

6/2/1974: Prins Laurent en Prins Albert zijn te gast op de doop van de car-ferry Prins 
Laurent.

5/3/1974: Bezoek Prins Albert t.g.v. de kiellegging van het 1e fregatschip. 

5/9/1974: Bezoek Koning Boudewijn n.a.v. de bouw van het 1e fregatschip.

30/10/1975: Bezoek Prins Albert n.a.v. de bouw van het 1e fregatschip.

30/3/1976: Koningin Fabiola is aanwezig op de doop van het 1e fregatschip Wielingen.

18/7/1978: Koning Boudewijn brengt een privé-bezoek bij de bouw van de Methania.

21/9/1979: Bezoek Koning Boudewijn n.a.v. het 150-jarig bestaan van de Boelwerf.

24/5/1991: Prins Filip is als peter eregast bij de doop van de jumboferry Prins Filip. De 
maquette staat in AC De Zaat (kabinet burgemeester, 5de verd.). Bij het bezoek aan 
de Wase Werkplaats reikte de burgemeester een geschenk uit aan de Koning: een 
kader met 4 foto’s, waarvan 2 met Prins Filip t.g.v. de doop van de Prins Filip, 1 van de 
maquette in AC De Zaat en 1 van de skyline van Temse.
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Burgemees-
ter Luc De 
Ryck dankt 
de vorsten 
en geeft
toelichting 
bij het 
geschenk 
van de 
gemeente.

Konigin Mathilde in gesprek met de 
burgemeester. Tussen hen: Lucas Marain, 
directeur van de Wase Werkplaats. 


