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Luc De Ryck - AC De Zaat Temse 
tel 03 710 12 52 - fax 03 771 47 83
e-mail burgemeester@temse.be

Bevoegd voor Toerisme: schepen Annemie 
Blommaert en burgemeester Luc De Ryck.

Toeristisch seizoen wenkt veelbelovend

Temse, typische Scheldegemeente
gericht op eendagstoerisme

Het hedendaagse Temse (29.000 inwoners) is zoals het in wezen de jongste 
150 jaar is geweest: een typische Scheldegemeente gericht op eendags-
toerisme + geïndustrialiseerde gemeente. 
 
Naast manden- en klompenmaken waren scheepsbouw en textiel decen-
nialang dé hefbomen tot welzijn en welvaart. Temse is nog altijd een 
geïndustrialiseerde gemeente, maar met andere pijlers. In de T.T.S.-
industriezone zijn 210 bedrijven gevestigd (5.000 werknemers), in de KMO- 
en industriezone op De Zaat 60 (1.000 werknemers).  
Temse is een typische Scheldegemeente gericht op eendagstoerisme. De 
schilderachtige skyline wenkt uitnodigend. De bezienswaardigheden in 
een notedop: 
- Schelde en Durme, met horeca, boot- en dijktoerisme, Scheldebruggen, 
polders... Temse is een centrum van het Scheldetoerisme (jaarlijks
registreert de havenmeester 30.000 boottoeristen). 
- Wandel- en fietstoerisme met dijken en landelijke wegen in de hoofdrol. 
Het veer Tielrode-Hamme zet jaarlijks 40.000 mensen over. Temse maakt 
deel uit van verschillende fietsknooppuntennetwerken en heeft een trage-
wegencircuit. 
- Gastronomie. Er is alles, van de onontbeerlijke frituur tot de beste
restaurants. Specialiteit: paling in ’t groen. 
- Cultureel toerisme: Gemeente- en Priester Poppemuseum, maar bovenal 
de dekenale kerk. Verspreid over het  grondgebied zijn sinds 1991 in open-
lucht 23 standbeelden en monumenten geplaatst. Het gemeentebestuur 
beschikt over 3 verschillende exporuimten. Tal van Temsese kunstenaars 
zijn de jongste 20 jaar  gehuldigd met een expo en monografie. Het 
gemeentelijk Cultuurcentrum organiseert een waaier aan optredens. 
- Groene gemeente. Provinciaal domein Roomacker, natuurgebieden 
(Schouselbroek, Meulebroek, Kijkverdriet), Scheldepark, (pot)polders, 
Durmetuin... en vooral ook het groen- en natuurpark in Steendorp nabij 
het Fort. 
- Feestelijkheden en evenementen. Temse heeft een traditie van feeste-
lijkheden, met als hedendaagse blikvangers: Temse in de Wolken, carnaval, 
De Zaat raast - Festival of Sportscars, Jeugd in Beweging, Dorpsfeesten, 
Elverseelse Feesten, Temse loopt (naar) de marathon, Sinterklaas meert 
aan, Verkeershappening, Feest Vlaamse Gemeenschap, beiaardconcerten, 
Boerenmarkt, gelegenheidsorganisaties (vb. herdenking 100ste verjaardag 
Vliegweek)... Vele expo’s zijn blikvangers. Temse heeft 2 eeuwenoude reli-
gieuze tradities: wegom en paardenommegang en -zegening (Tielrode). 
Temse is vooral ook  een stripgemeente: sinds 1987 zijn nagenoeg alle 
grootmeesters van de Vlaamse strip er gevierd. Het absolute hoogte-
punt van het toeristisch beleid was de ontvangst van 2.000 Amerikanen. 
Amerikaanse toeristen komen nog altijd naar Temse. Ook het commerciële 
aanbod is van grote betekenis. 
De gemeente heeft de vrijwilligers van Toerisme Temse als bondgenoot, 
beschikt over ‘n belleman en ‘n hostessenteam, is verzusterd met Eupen, 
telt 2 hotels en 8 bed and breakfasts. Jaarlijks worden (gratis) belangrijke 
toeristische promotiepublicaties verspreid. De gemeente heeft een waaier 
aan souvenirs. De spotnaam azijnzekers verwijst naar de oprichting van 
azijnbrouwerijen in de 18de eeuw. 
Het toeristisch kantoor is gevestigd in het gemeentehuis (Markt 1),
03 771 51 31, toerisme@temse.be.
Info: www.temse.be – www.uitintemse.be – www.jeugdtemse.be 

De gemeente wenkt als altijd uitnodigend en gastvrij naar de passant en 
de toerist. Zij zijn van harte welkom!

woensdag 30 mei 2012

Opnieuw ingericht

Gratis hapje en drankje:

iedereen is welkom

Speciale attentie vanaf 20 tot 22 u

Vrijdag 1 juni
om 15 uur opent

Café De Click
bij Pat en Gerda

Velle 143 Temse
Volks en gezellig!

Rookkamer voorzien

Dè oplossing voor verenigingen
Feestzaal is beschikbaar of te huur

OPEN van 7.30 u tot sluit. Gesloten op dinsdag

1 juni

E E N  O D E  A A N  H A A R  M O D E


