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e-mail burgemeester@temse.be

De burgemeester met smaakmakers van het Elverseelse gemeenschapsleven.
V.l.n.r. Albert D’Haen, Els Meersschaert, Hilde Van De Voorde en Chris Vervaet

Elversele, een gemeenschap in beweging
Met zijn 2.400 inwoners is Elversele de kleinste deelgemeente van 
Temse, een deelgemeente met charme en stijl en een eigen per-
soonlijkheid. Ook de jongste jaren heeft in het Durmedorp heel wat 
bewogen. Hier volgt een selectie. Reguliere werken (voet- en fiets-
paden, verlichting, riolering...) worden in de regel niet vermeld.
 
De tunnel aan de Duivenhoek is een belangrijke stap voorwaarts gebleken, 
maar het project is nog niet voltooid. Wij durven hopen dat Wegen en 
Verkeer Oost-Vlaanderen in de komende legislatuur de nodige budgetten 
voorziet. In de volgende legislatuur is ook de renovatie van de dorpskern 
voorzien. Een kroonjuweel is de Emiel Naudtszaal, een polyvalente zaal 
waarover maar weinige deelgemeenten beschikken. De Fortune, één der 
meest gebruikte zalen in de gemeente, werd in een vernieuwd kleedje ge-
stoken, net als het oud-gemeentehuis. De pastorie, die ook gebruikt wordt 
door het verenigingsleven, is geklasseerd – mét de kerk en de kapelhof (als 
dorpsgezicht) meteen het 3de beschermde monument. Standbeelden zijn er 
ook: Kom van Maarten Miechielssens en De Zaaister van Albert Beirnaert. De 
ruimte die vrij kwam door de afbraak van de Priester Poppezaal werd benut 
voor de aanleg van groenzones en de heraanleg van de speelplaats van de 
Buitenschoolse Kinderopvang en de tekenacademie. De school - kwalitatief 
op hoog niveau en met een steeds stijgend aantal leerlingen - kreeg boven-
dien een speelweide, de jeugd een speelbos. In het Schuttershof, dat een 
facelift kreeg met de heraanleg van de voetpaden, werd een composterings-
installatie in gebruik genomen. 
Elversele speelt een rol inzake eendagstoerisme, mede dankzij z’n wijd 
vertakt trage-wegennetwerk, het dijktraject, de landelijke wegen en de 
Durmetochten. Het project Elversele kleurt buiten de lijntjes (dat volop in 
uitvoering is) omvat aanplantingen (o.m. geboortebos, rond punt), plaat-
sing erfgoedpanelen, heraanplanting en openstelling van de pastorijtuin als 
dorpsparkje + restauratie koetshuis, erfgoedwandelingen, uitgave brochure, 
heraanleg hoeken Duivenhoek, heringroening Margrietkapel, opwaarde-
ring kapelhof… Een onderdeel vormt ook de plaatsing van de 5 bebloemde 
reuzenbloempotten.  
Op het vlak van feestelijkheden wordt in het bijzonder genoten van carnaval 
en de Elverseelse Feesten. Ook muziek en toneel worden met hoofdletter 
geschreven. Voor de jeugd is er Paletrock. De wielerwedstrijden maken van 
de Legen Heirweg altijd een volle heerweg. Wat het verenigingsleven be-
treft, is het hele maatschappelijke palet vertegenwoordigd, van jeugdbewe-
ging tot seniorenvereniging, culturele, sociale en sportverenigingen - en niet 
te vergeten: de heemkundige kring, bewaarder van het lokale erfgoed. Tot 
de buitenbeentjes, die je vaak zelfs niet (meer) in grotere gemeenten aan-
treft, behoren de hondenschool, de handbooggilde, de touring club en de 
kantschool. Alle verenigingen kleuren en bevruchten het gemeenschapsleven. 
Met tal van individuen spelen zij ook een wezenlijke rol in het gemeentelijk 
leven. Elversele is een vaste waarde bij (o.a.) Erfgoeddag, de W.A.K. (Week 
van de Amateurkunsten), het Ambachtelijke Weekend, groepstentoon-
stellingen (vb. De vrouw door de bril van Temsese kunstenaars) e.a. De 
gemeentelijke Cultuurbabbel (op 22 november) stelt dit jaar het culturele 
leven in Elversele centraal. 
Kortom: Elversele is een deelgemeente die leeft, een gemeenschap in bewe-
ging!
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betonklinker
15x15x4
verschillende kleuren

€10/m² (INCL.BTW)

€20,99/m² (INCL.BTW)

€56,00/m² (INCL.BTW)

€56,00/m² (INCL.BTW)

€24,99/m² (INCL.BTW)

10 €16,5/m² (INCL.BTW)€16,5/m²

verschillende kleuren

16,5

WWW.TROUBLEYN.EUDeze uitzonderlijke prijzen voor zelfplaatsers gelden enkel bij afhaling in ons magazijn en mits kontante betaling.

Een beetje overdonderd door ons aanbod? Ons ervaren team geeft
u bij elke tegel deskundig advies. Eens u uw droomtegel uitgekozen
heeft, kunt u een beroep doen op één van onze ervaren plaatsers.
Plaatst u liever zelf uw tegels? Dat kan. We staan u met raad en
daad bij. U geniet van een speciale korting wanneer u uw tegels zelf
plaatst. Ook met projecten, appartementen en industriegebouwen
hebben we heel wat ervaring en hanteren we speciale prijzen.

HOOGKAMERSTRAAT 308 | 9140 TEMSE
T 03 711 05 05

5 X 500 M² = 2500 M² TOONZAAL
500 m² budgettegels maximum 30 euro/m²,
500 m² tegels + 30 euro/m²,
500 m² tegels topcollecties,
500 m² tegels in natuursteen,
500 m² outlet.

KOM LANGS EN ONTDEK NOG
MEER SUPERKORTINGEN!

alle dagen open tot 18.00u
zaterdag tot 17.00u

zondag gesloten

GEGLAZUURDE KERAMISCHE PARKETIMITATIE BRUIN 15X60X0,9

VOLKERAMISCHE TEGEL LICHTGRIJS BETONLOOK 120X120X1

VOLKERAMISCHE TEGEL MIDDENGRIJS BETONLOOK 120X120X1

GEGLAZUURDE KERAMISCHE IMITATIE BLAUWE HARDSTEEN 45X45X1

€38,00/m² (INCL.BTW)

VOLKERAMISCHE TEGEL LICHTGRIJS BETONLOOK 60/60/1

BETONKLINKER 15X15X4
VERSCHILLENDE KLEUREN

BLAUWE HARDSTEEN
15X15X2,5

GEGLAZUURDE WIT-GRIJZE TEGEL
30X60X1

GEGLAZUURDE BRUINGRIJZE
TEGEL 60X60X1

GEGLAZUURDE MIDDENGRIJZE
TEGEL 60X60X1

€16,99/m²(INCL.BTW)

€19,99/m²(INCL.BTW)

€19,99/m²(INCL.BTW)

INDUSTRIEPARK

BVBA TOM VAN MEIR
GARAGEPOORTEN

Bolderikstraat 2 Temse • tel 03 774 43 59 • fax 03 744 00 27

- Sectionele
  poorten
- Automatisatie
- Kantelpoorten
- Metalen 
  garageboxen

www.vanmeir-poorten.be

e-mail
info@vanmeir-poorten.be

 

               


