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Eén van de mooiste gemeenten aan de Wase Schelde-
kant is ongetwijfeld Temse. De gemeente is meermaals 
het decor geweest van talrijke TV feuilletons (met Man 
en Macht, Stille Waters) en alle grote striptekenaars 
lieten hun helden in Temse ronddwalen. Geen toeval, 
want Temse ademt verleden, heden en toekomst uit.
Het monumentale oude gemeentehuis van Temse, een 
parel in eclecticistische stijl is samen met de gotische 
en neogotische O-L-Vrouwekerk - met kathedrale 
allures - een blikvanger op de Markt. De eigenzinnige 
vorm van de kerktoren is reeds eeuwen een baken in 
de streek en vanop de Schelde.
Temse was ook onlosmakend verbonden met de Boel- 
werf (1829-1994). Op die site ontstonden nieuwe woon-
gelegenheden en KMO’s en het nieuwe gemeentehuis - 
AC de Zaat. De skyline van Temse is zo al een paar jaar 
hertekend.
Langs de kade vind je dan weer heel wat beelden-
groepen als de Tuysscher en de Azijnzeker (spotnamen 
van de Temsenaars) en de Kaailopers (ondermeer  de 
Mekker, de Schele Wringer, bruine Peer, e.a. volkse 
havenarbeiders van voor WO II).
Zelfs een overstap naar het ‘Buitenland’ en het oudste 
sas van het land in Weert liggen op wandelafstand via 
de twee bruggen over de Schelde. En wie weet, loop 
je bij gelegenheid de Temsese Belleman ‘Gerard’ tegen 
het lijf. Het zal je altijd bijblijven.

10.30u: Aankomst, individueel of per bus aan de Wil-
fordkaai in Temse. 

10.45u:  Wandeling langs de Temsese bezienswaardig-
heden met gids.  

12.45u:  Einde wandeling. 
13.00u:  Inscheping aan boord van het schip aan de 

Wilfordkaai + maaltijd. 
14.00u:  Vertrek ‘Stille Watersboottocht’. De boottocht 

voert u naar het poëtische Sint-Amands en 
Mariekerke, langs de monding van de Durme 
en de Rupel, Hamme-Driegoten, Weert, De 
Notelaer te Hingene, de abdij van Hemiksem,...  
De plaatsen waar het feuilleton ‘Stille Waters’  
werd opgenomen. Deze boottocht op de 
Schelde brengt u natuur, rust en ontspanning. 

17.45u:  Einde rondvaart. 

Wanneer:  
Op zondag van begin mei tot eind september:  
> Boottocht van 3u45min.: € 12 (inclusief gids) 
Op alle andere dagen doorheen het jaar: 
> Gegidst bezoek Temse (2 gidsen)  
 + 4 uur durende boottocht met gids: € 26,50  
 (indicatieve prijs p.p., voor een groep  
 vanaf 50 deelnemers) 

> Middagmaal (dranken niet inbegrepen):  
 vanaf € 11 voor een koude schotel

Info & reservatie:
Rivertours - Wilfordkaai 14 - 9140 Temse 
Tel. 03 711 38 22


