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ONS STREVEN 40 JAAR

vierde BEDRIJF

Samenwerking met andere verenigingen

Van bij het ontstaan van Ons Streven waren de an-
dere verenigingen van het dorp van groot belang.
We kunnen zonder meer zeggen dat de milieuver-
eniging in hun schoot geboren werd. Zoals u kon
lezen in onze vorige boekjes was de afsluiting van
voetweg 25 de aanleiding om een actiegroep op
te richten. Niet minder dan 42 verenigingen die
hun actieterrein in Tielrode hadden liggen, hebben
indertijd hun misnoegen betreffende de mogelijke
afschaffing van deze voetweg te kennen gegeven.
Vandaag telt Tielrode dan wel minder actieve groe-
peringen maar we hechten veel belang aan een
goede verstandhouding en werken daarom graag
samen met diverse verenigingen van ons dorp en
ook van daarbuiten.

Zo namen we in 2007, net als honderden andere
verenigingen in Vlaanderen, deel aan Kom uit uw
kot. We gebruikten onze geliefkoosde formule om
op diverse plaatsen in de natuur van ons dorp iets
te laten beleven.

Bij de aanplanting van de 4 lindes op het kerk-
plein in 2012, waren we net als bijna alle vereni-
gingen van Tielrode present. Elke vereniging nam
een peterschap van een van de lindes op zich.
Onder elke boom is een urne begraven met een

tekst van al die peters en meters. De bomen wer-
den gedoopt en kregen daarbij ook een naam. Die
staan te lezen op koperen platen die onder de
bomen aangebracht werden. 

Eveneens in 2012 vond ‘Vliegrode’ plaats ter ge-
legenheid van de succesrijke viering van 100 jaar
vliegweek in Temse. Ook nu werkten de vele ver-
enigingen weer samen om er ook hier in Tielrode
een succes van te maken. 

In 2010 sloegen KVLV Tielrode (nu Ferm), CVN, de
Ouderraad van de Vrije Basisschool, de sterren-
kundige vereniging Antares en Ons Streven vzw de
handen in elkaar om Hang het uit te organiseren.
Het thema was energiebesparing. 
Een natuurgids begeleidde een gezinsvriendelijke
wandeling, waarbij onderweg een aantal grappige
en educatieve dingen te zien waren. Op de ver-
trekplaats, die tevens aankomstplaats was, kon je
door één van de sterrenkijkers van Antares een
blik werpen op het onbereikbare universum.

En dan zijn er uiteraard ook sinds 2013 de Gilde-
feesten. Samen met zes andere verenigingen
wordt op Hemelvaartdag de omgeving van het Gil-
denhuis in feeststemming gebracht met als doel
gelden in te zamelen voor de renovatie en het on-
derhoud van het Gildehuis. 
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De Blije bijendag in 2014 van ‘CSA De volle grond’
was een succesrijke dag. Kinderen konden bloem-
bommen kneden en een bijenspel doen. Groot en
klein konden bijenhotels maken. 
De wijsheid van de imker die meewerkte maakte
het helemaal echt. 

Voor Scheldehappening haalden we in 2015 een
van onze klassiekers boven: Natuurwandeling Tiel-
rodebroek, een gebied langsheen de Schelde en de
Durme met zeer waardevolle zoetwaterslikken en
-schorren, en een unieke flora en vogelwereld. De
indrukwekkende getijdenwerking heeft  hoogtever-
schillen van meer dan vijf meter tussen eb en vloed.

Vzw Durme, die staat voor het natuurbehoud in
onze streek, en Ons Streven hebben steeds nauw
samengewerkt. Bij de jaarlijkse organisatie van de
Natuurschooldagen kunnen we altijd rekenen op
de bijdrage van enkele medewerkers die de natuur
in hun broekzak dragen. We organiseren samen
ook activiteiten. Enkelen die nog vers in ons ge-
heugen liggen: In 2017 trokken honderden kijkers
naar de Mirabrug om de Mascaret te zien. In
2019 maakten we een leerrijke uitstap naar de
Sigmawerken in Uitbergen. Onze leden kregen
meteen ook de kans om een blik in de toekomst
van het Klein en Groot Broek te werpen. 

Erfgoeddag, Nacht van de duisternis, Dag van de
Trage weg, River Clean up … noem het op en we
zijn erbij. Dit jaar en ook het vorige zijn uitzonde-
ringen waarvan we allen de reden kennen. Enkele
activiteiten kregen een andere vorm, andere gin-
gen niet door.

Laten we onze tentoonstellingen zeker niet ver-
geten. In de Durmetuin steunden we verschillende
kunsttentoonstellingen door het onthaal te verzor-
gen en een drankgelegenheid aan te bieden. Op

deze manier kon Ons Streven vzw zijn steentje bij-
dragen in het behoud van deze prachtige eikentuin. 

Maar ook in het Gildehuis en het oude gemeente-
huis stelden we tentoon. Telkens werkten we
samen met diverse dorpsgenoten. Zo was er in
2010 “Het industriële verleden van Tielrode” 
waarbij het rijke nijverheidsleven van de jaren vijftig
in Tielrode onder de aandacht kwam. Een tentoon-
stelling die met zijn 888 bezoekers op een week-
end zeker een succes genoemd mag worden. 

Met dezelfde initiatiefnemer, die net als vele an-
deren in ons volgend nummer gelauwerd zal wor-
den, gaven we in 2012 voor de tentoonstelling
Zo leefde Tielrode  het gelijknamige boek uit. 
Het boek telt ruim 160 bladzijden en meer dan
200 foto’s en geeft een mooi tijdsbeeld van Tiel-
rode tot de fusie met Temse op 1 januari 1977.
Wij weten dat velen dit boek als een fantastisch
familiestuk bewaren.. 
Onze meest recente samenwerkingservaring is de
opname van het Burgerinitiatief Roomacker in 
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Burgerinitiatief Roomacker

bleef actief tijdens Corona  

Ook in coronatijd waren we actief. 

We maakten een korte film in juni 2020 en voer-
den actie op 11 september 2020 voor het Admi-
nistratief Centrum de Zaat. Dit jaar stelden we een
mooie website samen : www.roomacker.be.
Daarop kan je veel informatie vinden betreffende
onze actiegroep en het verkavelingsdossier Room-
acker. Belangrijke zaken melden we zo snel moge-
lijk.

Het gemeentebestuur van Temse gaat niet in op
onze herhaaldelijke vraag om op de hoogte ge-
bracht te worden over de ontwikkelingen van het
verkavelingsdossier. Dat verontrust ons als be-
zorgde burgers ten zeerste. Reeds in februari dit
jaar werd bouwpromotor Matexi door hen ont-
vangen om hun plannen uiteen te zetten. Wat
moeten we afleiden uit het feit dat men ons links
laat liggen? Zijn we als burgers enkel in verkie-
zingstijd van belang? Wil men boven onze hoof-
den beslissen over de toekomst van onze
omgeving? 

Hooggeplaatste politici en belangrijke zakenlui (ook
van Matexi) hebben de mond vol over duurzaam-
heid en dringende maatregelen die genomen moe-
ten worden om de klimaatverstoring af te
remmen. Het lijkt er op dat ze dat vooral willen als
het voor henzelf winstgevend is en weinig of geen
duiten kost. Het blijft vooral bij mooie woorden in de
media.

Burgerinitiatief Roomacker is een afdeling
van Milieuwerkgroep Ons Streven vzw

o n z e

vzw in 2020. Door deze versmelting
geven we, de groepering die ijvert voor
het behoud van een van onze mooiste
open ruimte gebieden, naast een sta-
tuut ook een zekere juridische slagkracht. 

Tot slot zijn we in Temse vertegenwoordigd in de
Minaraad (milieu- en natuurraad), de GECORO
(Commissie Ruimtelijke Ordening), de Cultuurraad,
de werkgroep Poelenplan. Bij Regionaal Landschap
Schelde Durme (RLSD) 


