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DAKWERKEN 
DE PREZ

ALLE DAKWERKEN
specialist in overzetdaken

zonder afbraakkosten, perfecte 
dakafwerking in alle weersomstandigheden 
vernieuwde en milieuvriendelijke productie-

technieken toepasbaar voor zowel 
renovaties als nieuwbouw.
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1937-2010: van Werner tot Mieneke Michiels
 

Kantoor- en boekhandel
Techniek & Kunst behoort tot 

de geschiedenis en de legende
 
‘Techniek & Kunst’ was meer dan 7 decennia een begrip in Temse, een - let-
terlijk - vertrouwd beeld ook, dat mede het commerciële gezicht van Temse 
bepaalde. Op donderdag 30 september, na 73 bestaansjaren, sloot deze bloei-
ende handelszaak haar deuren. Daarmee verdween één van de oudste typische 
handelspanden van de gemeente. 
Deze bijdrage weze een eresaluut aan ‘Techniek & Kunst’ in het algemeen 
en de familie Michiels in het bijzonder: zij was onafgebroken eigenaar-
zaakvoerder. Bovenal weze het een hulde aan stichter Werner en z’n dochter 
Mieneke, met wie de winkel blijvend zal worden geïdentificeerd. 
 
Stichter Werner Michiels
Werner Michiels (°Temse, 26/10/1912) heeft in Temse geschiedenis 
geschreven als oprichter van 2 zaken: Techniek & Kunst en reclameblad De 
Omroeper. 
14 jaar oud werd hij - net als z’n vader - schrijnwerker op de Boelwerf. Hij ver-
volmaakte zich aan de Academie en de Vak- en Ambachtsschool en groeide uit 
tot een stielman, later (leidend) technisch tekenaar. 
In 1936 huwde hij met Yvonne Mertens (1916-1990). Zij kregen 4 kinderen: 
Eric, Helga, Rosamunde (Mieneke) en Patrick. In 1937 startte het echtpaar kan-
toor- en boekhandel Techniek & Kunst, in 1953 - met Emiel Ketels - reclame-
blad De Omroeper. Onder druk van de groei van beide zaken werd Werner in 
1957 zelfstandig. Hij overleed op 10/4/1999, 86 jaar oud. 
Werner Michiels, herkenbaar aan zijn onafscheidelijke vlinderdas, was een 
selfmademan, die wist wat hij wilde en recht door zee ging. Hij was een ken-
ner van literatuur en steunde jonge beloftevolle schrijvers, ook als die niet 
in de lijn van de traditie liepen. Praten met hem was vooral ook praten over 
Temse. Hij kende zijn gemeente als weinigen en was er bijzonder aan gehecht, 
met vooral ook een brede belangstelling over alle grenzen heen: van Priester 
Poppe tot Frans Buyens. Zijn gedurfde ondernemingszin hield mede verband 
met zijn kennis van de gemeente. Die kennis en zijn Fingerspitzengefühl 
deden hem - terecht! - geloven in het goede resultaat van zijn (baanbrekend) 
pionierswerk . 
 

Mieneke Michiels
De kinderen van Werner en Yvonne Michiels-Mertens waren allen actief in 
beide ouderlijke zaken. In 1973, na 20 bestaansjaren, kwam de leiding van 
De Omroeper in handen van zoon Patrick (°Temse, 19/6/1953), die het succes-
verhaal bestendigde en verder uitbouwde (sinds 1984: de nieuwe Omroeper). 
Onder zijn bezielende leiding evolueerde het blad tot een curiosum in de 
wereld van de reclamebladen: ondanks de kleinschaligheid heeft de uitgever 
zijn zelfstandigheid bewaard. 
Vanaf haar 14de werd Mieneke (°Temse, 20/5/1949) werkzaam in Techniek & 
Kunst. Zij vergroeide ermee en nam in 1986 - met broer Patrick - de zaak in 
handen. Zij kende de winkel als geen één, wist alles blindelings liggen, kende 
alle prijzen van buiten, deed de aankopen, nam de risico’s... en was bovenal 
een vriendelijke en zachtaardige verschijning, die de sympathie genoot van 
haar talloze klanten. Wars van de groeiende concurrentie binnen en buiten de 
gemeente, bleef Techniek & Kunst zichzelf: een florissante handelszaak, waar 
de Temsenaar als op automatische piloot naartoe werd gezogen. 
Na 47 jaar heeft Mieneke afscheid genomen van haar levenswerk - niet zonder 
tranen, maar in de overtuiging dat de nazomer van het leven nog heel wat 
te bieden heeft. Temse zal haar missen: haar minzaamheid, eenvoud, deskun-
digheid, hulpvaardigheid, charme… 
 
Met de verdwijning van Techniek & Kunst is Temse een stukje minder Temse 
geworden. Maar de geschiedenis en de legende zijn verrijkt.

De nieuwe Omroeper gaat uiteraard verder. 

V.l.n.r. burgemeester Luc De Ryck,
Mieneke en Patrick Michiels. 


