
Hoogtepunten en curiosa
toeristisch seizoen 2019

Zaterdag 30 maart betekende de officiële start van het toeristisch seizoen in 
Temse. Voor de 19de maal gebeurde dat met een stijlvolle programmapresenta-
tie op het gemeentehuis. Een brochure bevat de hoogtepunten uit het rijke en 
gevarieerde aanbod. Hier volgt een greep uit het overzicht. De talrijke jaarlijks 
terugkerende evenementen (Temse in de Wolken, Dorpsfeesten...) worden in 
de regel niet vermeld.

Carnaval was weer een voltreffer. Duizenden bezoekers waren getuige van 
de imposante stoet, waarbij de kwaliteit van de wagens én de kledij meer dan 
ooit in het oog sprong. Het gebeuren won aan glans door de aanwezigheid 
van de vaste, kleurrijke gasten uit Eupen én van een ruime delegatie uit China 
o.l.v. de ambassadeur. Net als vorig jaar was ook nu een Chinese praalwagen 
bij de blikvangers. De Orde van de Kaailopers, die enkel wordt toegekend aan 
carnavalisten met uitzonderlijke verdiensten, werd uitgebreid met de 91-jarige 
Marcel Philippaert, carnavalesk actief sinds z’n aanstelling tot prins in 1978. 

Tot zondag 28 april loopt in het Gemeentemuseum de expo Platenhoezen uit 
de Belgische Muziekgeschiedenis, een selectie uit de indrukwekkende collectie 
van verzamelaar-popkenner Dany De Bock. Er is ook een special: Het Waasland 
in de Muziek. Curiosum en unicum is de overzichtstentoonstelling van HUMO-
covers 1936-2019 (Dacca Loft, juni-juli). HUMO-icoon Guy Mortier bepaalde 
mee de selectie. Andere blikvangende expo’s zijn:

- de geschiedenis van de tramlijn Hamme-Temse-Antwerpen 1904-1959 
(Gemeentemuseum, juli-september)

- het dagelijkse leven in het Romeinse Rijk, o.a. met archeologische vond-
sten (Molenhuis, 19 mei - 11 augustus). 

In het raam van Temse, stripgemeente vindt op zaterdag 21 september in de 
feestzaal van het gemeentehuis een Grote Signeerdag plaats. Een 35-tal strip-
tekenaars signeren hun werk. Daarnaast werkt Toerisme Temse aan een heuse 
stripwandeling onder de titel Tazuur en Tazijn, naar het gelijknamige boek 
van Suske en Wiske in Temse.

Ook Sport beleeft weer hoogtepunten. De Ronde van Vlaanderen passeert 
langs Velle en Elversele op zaterdag 6 (wielertoeristen) en zondag 7 april 
(profs). De Memorial Rudy Peerens (26 mei) en de Jan Bogaert Classic (9 juni) 
zijn over heel Vlaanderen begrippen geworden. Onder de talrijke wielerwed-
strijden vermelden we de Sinksenkoers Grote Prijs Robert Roosen (nieuwelin-
gen, 9 juni) en de 27ste Grote Prijs Burgemeester Luc De Ryck (eliten zonder 
contract, 13 augustus). Grote ogen zullen weer worden opgezet bij de Groote 
Prijs Jules Deschepper (18 augustus, retrowielertocht met oude koersfietsen), 
die gepaard gaat met één van de absolute hoogtepunten op de kalender : het 
old-timerevent De Zaat raast. 

Velle is ook nu weer het epicentrum van feestelijkheden met de spetterende 
3-daagse happening FESTIVEL (26-28 april), het Bierfestival (15 juni) en de 
kermis met wielerwedstrijden, gocart racing en jaarmarkt (10-13 augustus). 

Origineel is de zomerzoektocht Het Heilig Land van Ons Streven. De tocht 
focust op het religieus verleden langs Schelde en Durme (mei-september).

Zondag 16 juni vindt Hoogtij(d) plaats, feesten in de Scheldevallei, met o.m. de 
expo Scheepsbouw in Temse, een terugblik en de voorstelling van een nieuw 
boek: Made in Belgium, by Boelwerf. 

Een absoluut hoogtepunt wordt opnieuw de Streekproductenbeurs van Con-
frérie De Gouden Sleutel (gemeentehuis, 28 april). 

Deze opsomming is slechts een selectie. De toeristische brochure is (digitaal en 
gedrukt) verkrijgbaar op de Dienst Toerisme, gemeentehuis, Markt
03 710 12 00 - toerisme@temse.be

Luc De Ryck - AC De Zaat Temse
03 710 12 52 • burgemeester@temse.be

Woensdag 3 april 2019

Het bestuur van Toerisme 
Temse.


