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v e r e n i g i n g s l e v e n

ONS STREVEN 40 JAAR

Aan de hand van een terugblik in de ge-
schiedenis willen we het 40-jarig bestaan
van onze vereniging vorm geven. Dit jaar
zal in elk boekje een stukje te lezen zijn
waarbij ook u herinneringen kan ophalen.
Feesten zit er voorlopig niet in maar we
zoeken wel naar een manier om ook jullie
te laten meegenieten van dit jubileum. 

1 e  B E D R I J F  
Voetweg 25 

Op 29 oktober 1980 werd een verzoek bij het ge-
meentebestuur van Temse ingediend om een deel
van de voetweg, die loopt vanaf de Kaaistraat langs-
heen de Durme richting Elversele, af te schaffen.

Hierop besliste de gemeenteraad van Temse in zit-
ting van 1 december 1980 een openbaar onder-
zoek in te stellen. Twee plaatselijke
groenliefhebbers, verzamelden dadelijk een re-
spectabel aantal handtekeningen om deze af-
schaffing te verhinderen.

Het werd hen al snel duidelijk dat er in Tielrode heel
wat natuurliefhebbers wonen. Niet minder dan 42
verenigingen die hun actieterrein in Tielrode heb-
ben liggen, evenals de diensten van de Zeeschelde
en verenigingen van Temse hebben hun misnoe-
gen betreffende de mogelijke afschaffing van voet-
weg nr. 25 tijdens het openbaar onderzoek te
kennen gegeven.
Totaal onverwacht werd deze smalle wegel die
langs de meest pittoreske plaatsen langsheen de
Durme voert, de onmiddellijke aanleiding van de op-
richting van de eerste milieuvereniging van Tiel-
rode. 

Ondertussen werden er verontrustende persbe-
richten verspreid als zouden de kleiputten van het
Nieuw Gelaag van Tielrode als stort worden geëxp-
loiteerd. Men besloot een startvergadering te be-
leggen op vrijdag 16 januari 1981 en een actie
voor te bereiden. 

Startvergadering

“Een noordwesterstorm kan dijken van de kaart
vegen”, dit heeft men in Tielrode sinds mensen-
heugenis moeten ondervinden. Maar de storm van
16 januari 1981 kon niet optornen tegen het
idealisme van de Tielrodenaars die met tientallen
samengepakt zaten in café “Ons Streven”.
Het gevaar dat de kleiputten van Tielrode liepen,

Behoud voetweg 25: 
Ons Streven wordt geboren

De startvergadering van Ons Streven ging
door in, hoe kan het anders, de gelegenheid
aan de Durme
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was inderdaad voldoende om naar schatting 120
mensen samen te brengen. 
Alle leeftijdsgroepen waren aanwezig van 12 tot
65 jaar.
Het enthousiasme van de Tielrodenaren werd op
twee wijzen erg duidelijk gemaakt: ten eerste
door hun talrijke aanwezigheid, ten tweede door
de vele milieuperikelen die ze aanvoerden. Dit be-

wijst nog maar een keer dat de Tielrodenaren
zich toen ook al zeer bewust waren van de mis-
standen waaraan hun dorp blootgesteld werd.
Tijdens de vergadering werd ons door de schepen
Buytaert verzekerd dat voetweg 25 voor 90% kans
had om verder te kunnen bestaan. Tevens gaf hij
ons enkele nuttige inlichtingen betreffende onze
kleiputten.
De vergadering werd te 19 uur stipt geopend en
pas omstreeks 22 uur gesloten. Er werd nog tot
24 uur nagekaart. Op woensdag 21 januari werd
al een eerste voorbereidende bestuursvergadering
gepland en op vrijdag 30 januari werd het bestuur
samengesteld.

Namen noemen

Alvorens het dagelijks bestuur en de kerngroep van
“Ons Streven” samen te stellen werden de leden
gerangschikt met behulp van hun inschrijvingen. Zo
kwam men tot ± 60 gewone leden en tot een aan-
tal van 22 personen die zich als actief lid hadden
opgegeven.
Na rijp beraad werden er zes personen in het Da-
gelijkse Bestuur opgenomen:

M. Nazair Anné, Voorzitter
M. Stefaan Pauwels, Ondervoorzitter
M. François Verstocken, Secretaris
M. Julien De Clercq, Hulpsekretaris

M. Gert Hooftman, Fauna en flora
M. Jaak Van Handenhove, Public Relations

Mw. Maria Lenaert, Hoofdbestuur
Mw. Erna De Graef, Hoofdbestuur
M. Kamiel D’hanis, Hoofdbestuur
M. Leo De Groep, Hoofdbestuur

Kernleden: André Van Goethem, Van den Eynden
Hugo, Luc Van Bogaert, Katleen Steenkiste, Jozef
Robberecht, Herman Kegels, Mariette De Bruyne,
De Keyzer Ronny, De Cock Herman, De Groep
Marc, Firmin D’Eer, Frans Van Den Broek 

Van acht van de pioniers namen we inmiddels af-
scheid: Francois Verstocken, Nazaïr Anné, Jaak
Van Handenhove, Leo De Groep, Hugo Van den
Eynde, Jozef Robberecht, Mariëtte De Bruyn, Frans
Van Den Broek.
Gert Hooftman en Herman De Cock maken na 40
jaar nog altijd deel uit van het bestuur. Heel na-
tuurminnend Tielrode is hen daar zeer dankbaar
voor.


