
OPENBEDRIJVENDAG 
TEMSE

Zondag 27 september 2015

Van 10-17u stellen meer dan 20 bedrijven hun deuren open 
voor het grote publiek. Een overzicht van deze bedrijven en 
hun activiteiten kan u terugvinden op de binnenzijde. 
Er wordt doorlopend busvervoer aangeboden in een lus 
(nr. 1->23) tussen de bedrijven, aanvang 10u op de Markt.
U stapt gratis op en af de 4 bussen waar en wanneer u 
wenst, de laatste bus vertrekt op de Markt om 16u30.
De bedrijven bezoeken kan natuurlijk ook te voet, per fiets of 
met de wagen. Op de Markt is er een infostand van de 
organisatie, telefonisch te bereiken die dag op 03/771 51 31.

OPENBEDRIJVENDAG TEMSE

SLOTEVENT OP DE MARKT VAN 16-20u

DOORLOPEND
- Drankgelegenheid en foodtrucks
- Kermismolen, eendjeskraam, springkasteel
- Zeppe & Zikki: meet & greet, infostand met verkeersgadgets
- Federale politie: tuimelwagen voor de durvers
- Lokale politie: motor en interventievoertuig

GRATIS OPTREDENS
18u00           Zeppe & Zikki 
18u20           De Romeo’s

ZEPPE & ZIKKI 

Ondernemend Temse vzw ondersteunt die dag ook Zeppe & Zikki, 
de gezichten voor meer verkeersveiligheid.

Het doel is op een leuke manier de kinderen te leren zorg dragen voor 
zichzelf en anderen in het verkeer. Alle kinderen van de kleuter- en lagere 
school kunnen een tekening inkleuren op voorhand. Deze wordt uitgedeeld 
in de scholen en is ook te downloaden op www.ondernemend-temse.be.

Vanaf 16u zijn Zeppe & Zikki aanwezig op de Markt om de tekeningen 
persoonlijk in ontvangst te nemen. Om 17u kunnen de kinderen hun dansje 
inoefenen voor het podium met Sofie, de vriendin van Zeppe & Zikki.
Want om 18u komen Zeppe & Zikki op het podium om samen met de kids uit 
de bol te gaan op hun liedjes. Daar volgt ook de trekking van de winnaars 
van de kleurwedstrijd, waar de kinderen verwacht worden. Enkel de 
aanwezigen maken kans hun prijs te ontvangen uit handen van de 
zebra en de schildpad.

Ondernemend Temse vzw, in samenwerking met de Gemeente Temse.

info@ondernemend-temse.be  
www.ondernemend-temse.be 

ORGANISATIE

INFO 



Locaties Openbedrijvendag Temse zondag 27 september 2015
1.Markt Temse
Start- en eindpunt busvervoer 
Info-punt en locatie van het slotevent van 16-20u 

2.PROBUFISC  
Wilfordkaai 37 – www.probufisc.com

Boekhouding – fiscaliteit – bedrijfsadvies
Rondgang kantoren, bedrijfsfilm, ontmoet de 
medewerkers, champagnebar, …

3.CRISTAL CARWASH 
Krijgsbaan 247 B09 – www.cristalcarwash.be

Carwash – automatische wasstraat
Rondleiding technisch gedeelte nieuwe carwash, 
overzicht services, animatie… 

23.AC DE ZAAT 
Frans Boelplein 1 – www.temse.be

Administratief centrum gemeentelijke diensten
Bezoek 6e verdieping (raadzaal en terras) met zicht 
op de skyline

4.WALTENS – ALUWALT
Krijgsbaan 247 A1 – www.waltens.be

Productie alu hekken – poorten – automatisatie
Rondleiding in de productie, machines in werking, … 

5.RAPID AUTOBEDRIJF 
Jan De Malschelaan 7 – www.autobedrijfrapid.be

Garage Nissan: 
verkoop nieuwe- en tweedehands wagens
Testritten electrische voertuigen

6.GROENLOODS 
Frankrijkstraat 15 – www.temse.be

Onderhoud openbaar groen, afvalbeleid, 
milieuzorg en duurzaamheid
Rondleiding, bezichtiging voertuigen/machines, 
diverse demo- en infostanden

7.TROUBLEYN - VAN DIJCK 
Hoogkamerstraat 308  www.troubleyn.eu

Tegels en laminaat
Opendeurdagen met extra kortingen en loten

8.ALL RECUP 
Kapelanielaan 29 – www.allrecup.be

Aankoop oude metalen en papier
Werking grote overslagkraan, 
sortering materialen, …

9.LOBELLE DESIGN 
Kapelanielaan 14 B – www.lobelledesign.be

Keukens en maatkasten, alles van plaat tot kast
Productie in werking, kookdemonstraties, wedstrijd 
met kermisgrijpkranen, …

10.WAASLAND MOTOR 
Kapelanielaan 2C – www.waaslandmotor.com

Verkoop + erkend hersteller Fiat – 
Alfa Romeo – Jeep – Ssang Yong 
Rondleiding, Italiaanse specialiteiten proeven, 
kinderanimatie, wedstrijd, ...

11.BAERT VEILIG 
Nieuwe Steenweg 91 – www.baertveilig.com

Industriële gassen, persoonlijke 
beschermingsmiddelen, promotionele kledij
Grabbelton met glasscherven, ballonstand, 
catering, springkasteel, …

12.PRIK & TIK TEMSE 
Cauwerburg 212 – www.prikentiktemse.be

Leverancier dranken aan horeca 
en particulieren 
Diverse degustaties

13.BRICO TEMSE 
Orlaylaan 8 – www.brico.be/store/Temse

Doe-het-zelf
Diverse demonstraties en workshops door 
vakmensen

14.CATTHOOR JOHAN 
Frank Van Dijckelaan 18D 

Sanitair & dakwerken
Standen met dakmaterialen, uitzicht op 34m hoogte 
met dakwerkerskraan, …

15.CULTUS 
Frank Van Dijckelaan 18D – www.cultus.be

Prepress – opmaak – tekstverwerking 
vouwwerk klein formaat
Grafische ontwikkeling van begin tot einde, 
vouwmachine in werking, …

16.DE LEEUW ELECTRO 
Krimperslaan 4B – www.electrodeleeuw.be 

Algemene electriciteitswerken
Bezichtiging van magazijn & kantoren, comfort 
installaties, …

17.HOSKENS VERVOER 
Krimperslaan 3 – www.hoskensvervoer.com

Vervoer – verhuizing – ladderlift service
meubelbewaring
Rondgang magazijnen, bezichtiging voertuigen, …

18.STEVENS-APRIL VERVOER 
Schrijnwerkerslaan 5 – www.stevens-april.be

Transport met kipopleggers voor grondverzet, 
saneringen, wegenwerken, …
Rondrit bezoekers met trekker-kipopleggers die 
laden en lossen, …

19.STALENRIJPLATEN.BE 
Schrijnwerkerslaan 5 – www.stalenrijplaten.be

Verhuur en verkoop van stalen- en kunststoffen 
rijplaten & draglineschotten
Demonstratie met miniatuur vrachtwagens en 
graafkranen op werfparcours, …

20.STELCON BELGIE 
Schrijnwerkerslaan 8 – www.stelcon.be

Prefab betonnen Stelcon-vloerplaten 
als industriële verharding
Demonstratie plaatsing met graafkraan en 
vacuümapparatuur, …  

21.AK DESIGN 
Schoolstraat 85 – www.akdesign.be

Reclamebureau - Drukkerij offset/digitaal 
Printbedrijf - Signleverancier - Gadgets ... 
Kennismaking met onze diensten/mogelijkheden
Samples/goodies + verloting canvasdoeken.

22.POLITIE KRUIBEKE-TEMSE 
Nagelheetmakerslaan 1 – www.lokalepolitie.be/5433

Lokale Politiezone
Begeleide rondleidingen langs o.a. onthaal, 
cellencomplex, wapenkamer, ...


