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Temse, 11 jan. 2017. Wij presen-
teren graag ons jaaroverzicht.-
van 2016. Het was een moeilijk 
jaar. Onze bestuursleden worden 
ouder en af en toe moeten we 
ook afscheid nemen. Zo hadden 
we het heengaan van José De 
Staelen. Verder zagen we ook 
enkele bestuursleden vertrekken 
die zich niet meer konden vinden 
in onze werking. Dergelijk proces 
is moeilijk. Het verplicht je even 
stil te staan bij het engagement  
van éénieder en de koers die we 
willen varen. Met hernieuwde 
kracht zetten we 2017 in en ho-
pen daarbij ook nieuwe mensen 
te verwelkomen. Dankbaar zijn 
we voor het vertrouwen van onze 
vrijwilligers, leden en sponsors 
die ons keer op keer willen steu-
nen en ervoor zorgen dat Op 
Stoapel kan blijven bestaan. 
Dank u wel! SCHENKINGEN 

Regelmatig ontvangen we schenkin-
gen. Eén van de blikvangers was een 
maquette van de Prins Philippe ge-
schonken door Ivo Van Bruyssel en 
een schilderij van Willy Verdickt. P3

FOTOWAND STEYLAERTS 
De nieuwe winkel van Steylaerts in 
Temse werd verfraaid met een foto-
wand over Boelwerf. Op Stoapel stel-
de foto’s en informatie ter beschik-
king. P5

EXPO ALEX SUANET 
De fototentoonstelling ’Boelwerf door 
de lens van Alex Suanet’ lokte maar 
liefst 1378 bezoekers naar het ge-
meentemuseum van Temse afgelo-
pen zomer. Een prachtige realisatie 
waar ook Op Stoapel een belangrijke 
bijdrage leverde. P2

OP STAP MET OP STOAPEL 
Naar jaarlijkse gewoonte gingen we in 
2016 op reis. Het werd een mooie trip 
naar Rotterdam en Hellevoetsluis. In 
2017 trekken we naar Wallonië waar 
we de kabellift van Strépy/Thieu en 
het hellend vlak van Ronquières zul-
len bezoeken. P2 + P4 

ERFGOEDDAG 
Erfgoeddag 2016 stond in het teken 
van rituelen op de Boelwerf. In 2017 
is ’Zorg’ het thema en trekken we 
naar Rustoord De Reiger in Temse. 
P2 + P4

POSES 
Wij stellen ons plan POSES (Project-
Ons-Scheepsbouw-Erfgoed-Schel-
deland) voor. Het is een ambitieus 
plan met een grote impact op het 
toeristisch potentieel van Temse en 
omgeving. P4
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Activiteiten Op Stoapel vzw 2016 !
09/01/16 - Nieuwjaarsreceptie !
Op zaterdag 9 januari 2016 hielden we onze algemene vergadering en stelden we onze 'Stuurhut' 
open voor het publiek. Daarna volgde een aangename receptie in wijnbar "De Correctie" 
http://opstoapel.org/nieuwjaarsreceptie-2016 !
19/03/16 Op Stap met Op Stoapel: Rotterdam-Hellevoetsluis !
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden we ook in 2016 een interessante, niet te missen reis. Dit jaar 
trokken we via Rotterdam (historische werf Rotterdams Welvaren) naar de vesting- en marine ge-
meente Hellevoetsluis op zaterdag 19 maart. 
http://opstoapel.org/reis-op-stoapel-naar-hellevoetssluis/ !
24/04/2016 Erfgoeddag - ’Rituelen - Stoapelloop’ 
 
Een druilerige natte winderige zondag, iedereen had toch wat zorgen over hoe het zou gaan, zeker 
met drie geplande wandelingen. De zorgen bleken ongegrond want na de eerste bezoekers draaide 
de sfeer onmiddellijk om.  
Het thema van Erfgoeddag 2016 was ‘Rituelen’. Rituelen waren er ook op een scheepswerf. Denken 
we maar aan de feestelijkheden die er plaats vonden bij een ‚tewaterlating’. Aan de hand van een 
Boelwandeling die gegidst werd door voormalige Boelmannen op het voormalige terrein legden we uit 
waar de verschillende afdelingen zich bevonden. Tradities en rituelen werden nader toegelicht bij de 
verschillende ankerplaatsen van het parcours. 
http://opstoapel.org/erfgoeddag-rituelen-2016/ !
2 en 23/06/2016 Voordracht KBC en rondleiding Mercatorkring !
Geregeld organiseert Op Stoapel vzw gegidste wandelingen en voordrachten voor groepen over de 
Boelwerf in de Scheldegemeente Temse. 
Op 2 juni 2016 gaven we een voordracht over de geschiedenis van de Zaat aan de hand van beelden 
en film in opdracht van KBC voor de inwoners van de nieuwe Zaat.  
Op donderdag 23 juni 2016 heeft een delegatie van Op Stoapel de leden van de Mercatorkring uit 
Antwerpen vergast op een variante van de “Boelwandeling” zoals uitgeschreven door Op Stoapel. 
http://opstoapel.org/gegidste-wandelingen-boelwerf/ !
1/07/2016 tot 25/09/2016 Fototentoonstelling: ’Boelwerf door de lens van Alex 
Suanet (1922-2015)’. 
 
Als eerbetoon organiseerden Op Stoapel vzw, De Koninklijke Postzegel-en Erfgoedkring Temse, An-
ders 23 en de Beheerraad van het Gemeentemuseum van Temse, een fototentoonstelling met zijn 
beste werk. De opening was een groot succes met maar liefst 136 genodigden. Over de ganse perio-
de bezochten 1378 personen te tentoonstelling wat een record is voor een zomertentoonstelling in 
het gemeentemuseum van Temse. Op Stoapel had een groot aandeel in dit succes. 
http://opstoapel.org/opening-boelwerf-lens-alex-suanet/ 
http://opstoapel.org/boelwerf-lens-alex-suanet/ !
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10-11/09/2016 Stand Tolerant september 2016 !
Op 10 en 11 september was er weer 'Weekend op de helling' bij "Tolerant". Een rustige zaterdag 
werd gevolgd door een feestelijke zondag met veel volk, dit door de doop van het schip de ’Pegasus’. 
Ook wij waren met Op Stoapel van de partij en hielden er traditiegetrouw onze eerste vergadering na 
de zomervakantie. 
http://opstoapel.org/stand-tolerant-september-2016/ !
16/10/2016 stand Lindenhof  !
Zoals verleden jaar, waren we ook nu aanwezig met een stand in Lindenhof, samen met tentoonstel-
ling "Temse vroeger en nu" evenals een fototentoonstelling’’biljart”. Opvallend mooi weer bekroonde 
het ganse gebeuren met 250 bezoekers. 
http://opstoapel.org/stand-in-lindenhof/ !
Nieuwigheden/Schenkingen !
Geregeld ontvangen we schenkingen die met de scheepsbouw te maken hebben. 
Graag danken we de volgende schenkers die dit jaar zaken hebben geschonken aan Op Stoapel. !
Paul Bertolo: fotoboeken, tewaterlating Marly’s, kenplaat sleepboot, reproductieplaat Baudouinville 
Anita Bressinck: boeken technische opleidingen van haar vader (via Hugo Van Britsom) 
Paul Derkinderen: stapelloop dwarshelling; foto 
Martin Martens: documentatie en brochures Boelwerf (via Marc Hauman) 
Maarten Rombauts: foto Santa Maria  
Piet Van Dycke: tekenmallen van zijn vader; ingenieur Frank Van Dycke 
Jacques & Simone Tollenaere: allerlei documentatie i.v.m. scheepsbouw 
Zwitserse rederij: bronzen beeldje scheepstimmerman, eerste Zaatblaadje 
Luc Vermeulen/Ann Van Landeghem: wegwijzer stapelloop 
Sylvain Lardenoit:  het lasboek; ”De gouden electrode '89" + fokader van "Ortelius" 
Dirk De Wolf: een gebrande spie (via Marc Buysse). 
Ivo Van Bruyssel: prachtige maquette van de Prins Philippe 
http://opstoapel.org/maquette-carferry-prins-philippe/  
Patrick Flos: 
 ◦ documenten en plannen van ijzermagazijn.                     
 ◦ Lloyds register of ships vol. 1, 1965 - 1966                     
 ◦ 6 posters op stevig papier van schepen Boelwerf; Temse - Eeklo - Patignies - zicht op                     

de Boelwerf - zicht op schroef schip langshelling 
 ◦ Luchtfoto Antwerp Ship repair.                     
Gaston Derkinderen: 3 loodjes tekentafel, eigen schilderij gastanker, documenten Boelwerf. 
Willy Verdickt: eigen olieverfschilderij Boelwerf 1990 
http://opstoapel.org/willy-verdickt-schenkt-schilderij/ 
Werner Verbrugge:  video bouw Prins Filip (via Rudi Scheers) 
Werner De Bauw: fotoreportage expo Alex Suanet 
Louis Van Raemdonck: diverse fotoscans 
Guy D’ Haen: diverse scans van foto’s en historische documenten m.b.t. Boelwerf !!
Dank ook aan alle anonieme schenkers niet vernoemd in deze lijst.
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Blik op de toekomst !!
Op Stap met Op Stoapel 1/04/2017. !
Wallonië: Kabellift Strépy/Thieu, Hellend vlak van Ronquières !
Op Stoapel, gaat naar jaarlijkse gewoonte, op stap op 1 april 2017.  
http://opstoapel.org/evenementen-op-stoapel/op-stap-met-op-stoapel/ !
Erfgoeddag 23/04/2017, thema ’Zorg’ !
De scheepswerf in Temse heeft het leven bepaald van vele bewoners van Rustoord De Reiger. Met 
Op Stoapel vzw willen we op Erfgoeddag mooie herinneringen terug opdiepen door voorwerpen en 
foto’s te laten bekijken, mensen hun verhaal te laten vertellen en dit vast te leggen voor het nage-
slacht. Op Erfgoeddag tonen we de resultaten van conversaties in woord en beeld en kunnen de 
mensen kennis maken met onze vereniging. 
http://opstoapel.org/evenementen-op-stoapel/erfgoeddag/ !
Boelwerf/Cockerill torenkraan en ons plan POSES  !
Onlangs berichtten we over de Boelwerf/Cockerill kraan in Temse. Dit beschermd monument is he-
laas bedreigd erfgoed geworden. De restauratie is jarenlang uitgesteld met als gevolg dat de kos-
ten hoger zijn dan oorspronkelijk begroot. Er gaan stemmen op in zowel meerderheid als oppositie, 
om de noodzakelijke en dringende restauratie niet uit te voeren en aan te sturen op een afbraak-
scenario op vraag van individuen woonachtig op de site die hun zicht belemmerd zien door de im-
posante kraan.  
Wij stellen ons plan POSES (Project-Ons-Scheepsbouw-Erfgoed-Scheldeland) daartegenover. Het 
is een ambitieus plan met een grote impact op het toeristisch potentieel van Temse en omgeving. 
Voorstellen rond de restauratie van de kraan en een multimediaal Boelwerfparcours zijn enkele 
voorbeelden. Wij willen hiermee een ruim debat openen over wat we kunnen ondernemen om het 
rijke verleden van de scheepsbouw eindelijk de toekomst te geven die het verdient. 
http://opstoapel.org/poses/ !
Deelname met stands op watererfgoed-evenementen !
Ook het volgende jaar zullen we in de mate van het mogelijke deelnemen aan maritieme evene-
menten allerhande en studiedagen om onze kennis te verbreden en ons netwerk te versterken. !
Archief Op Stoapel vzw !
De voorbije jaren hebben we heel wat documenten en voorwerpen verzameld en die dienen drin-
gend geïnventariseerd te worden zodat we in de toekomst alles gemakkelijk kunnen terugvinden. 
Bovendien willen we de meest waardevolle elementen onderbrengen in een professioneel archief 
zodat ze optimaal worden bewaard. Gezien de focus in het verleden lag op het organiseren van 
evenementen bleef er te weinig tijd over om dit element van een erfgoedwerking deftig te onder-
houden. Mensen die hieraan willen meewerken zijn erg welkom in onze organisatie.
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Realisaties en ondersteuning Op Stoapel 2016 
!!
Website en digitale nieuwsbrieven !
Onze website werd verder ontwikkeld met regelmatig nieuwe berichten en 3 keer een digitale 
nieuwsbrief naar alle leden en sympathisanten. Naast bijdragen die elders belicht worden in dit over-
zicht, verschenen er belangrijke bijdragen over de sloop van de Methania, de dwarshelling, binnen-
vaartschepen Boelwerf, toekomst Belgica, ferry’s op Boelwerf, Boelwerf inspireert kunstenaars, 
Boelwerf/Cockerill kraan… !
Boek familie Saverys-Van Damme-Boel !
Het schrijverscollectief Héros Modernes bereidt een Engelstalig boek voor over de ondernemersfami-
lie Saverys in opdracht van Exmar. Een deel gaat ook over de Boelwerf.  
Op Stoapel helpt hen daarbij met informatie en het leveren van de nodige contacten. We verwachten 
het boek in 2017. !
Paneel Boelwerf camper parking, AC De Zaat !
De camperwei achter AC de Zaat is heringericht. Er zal ook een erfgoedpaneel over de Boelwerf 
worden geplaatst. Op Stoapel zorgde voor advies en leverde tekst en foto’s. De panelen zouden 
klaar zijn maar zijn nog niet geplaatst. Wellicht zal de Camperwei in het voorjaar plechtig worden ge-
opend bij het begin van het toeristisch seizoen. !
Fotowand Boelwerf bij Steylaerts- Coiffure Joëlle !
Einde augustus vroeg Patrick Steylaerts ons een mooie selectie van foto's bijeen te zoeken om de 
nieuwe winkel van Steylaerts  vroeger Troubleyn, in Temse (TTS) te verfraaien. er was haast bij want 
op 23 september zou de winkel plechtig geopend worden. Dat ondernemers interesse tonen voor in-
dustriële geschiedenis van de scheepsbouw hier in Temse juichen we toe. Het is tenslotte een origi-
nele manier om een ruim publiek te bereiken. Daarom zijn we snel tot een goede samenwerking ge-
komen en is er een prachtige fotowand gerealiseerd.  
Ook Coiffure Joëlle op het Georges Van Damme plein deed beroep op Op Stoapel om hun nieuwe 
kapperszaak in te richten met een foto van Boelwerf. Eén van de wanden is getooid met een reuze-
afbeelding van een schip in aanbouw op de toenmalige Boelwerf. Het betreft een foto van Jimmy 
Hemelaer van de Sombeke. 
http://opstoapel.org/fotowand-steylaerts/ 
http://opstoapel.org/coiffure-jooelle-foto-jimmy-hemelaer/ !
Simulatie dwarshelling Boelwerf  !
Na de maquette van enkele jaren geleden werd dit jaar een simulatie van een dwarshelling gebouwd. 
Op de Erfgoeddag ’Stoapelloop’ werd deze met veel verve gedemonstreerd en becommentarieerd 
door Eddy Van Grevelinge en Jean de Block ondersteund door historische filmbeelden. 
http://opstoapel.org/erfgoeddag-rituelen-2016/ 
Er verscheen ook een artikel op de website over de dwarshelling van Werner Van De Walle na een 
interview dat hij afnam van Eddy Groenwals en Robert Vercruyssen in 2015 in ons lokaal. 
http://opstoapel.org/dwarshelling-boelwerf/ 
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Wij danken volgende sponsors en partners voor het mogelijk maken 
van onze projecten in 2016.

Lidmaatschap Op Stoapel vzw !
Als lid ontvangt u onze digitale nieuwsbrief. U wordt uitgenodigd op al onze activiteiten, waar u korting krijgt (bv. jaar-
lijkse uitstap). Ook op artikelen die we verkopen krijgt u korting (bv. boek ‘Boelwerf in beeld’). Ten slotte wordt u uitge-
nodigd op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie die speciaal voor de leden wordt georganiseerd. Het lidgeld is bedoeld om 
de werking van Op Stoapel te ondersteunen zoals de huur van ons lokaal, de financiering van onze projecten, admini-
stratiekosten, website, ... 
Lid worden kan door ons te schrijven of mailen met vermelding van naam, adres, telefoon en mailadres. Vervolgens 
stort je € 15 (gewoon lid) of € 25 (erelid) op ons rekeningnummer  BE46 7370 3974 0236 van KBC, BIC: KREDBEBB 
met vermelding “bijdrage 2017” lid of erelid. 
Ben je reeds lid of erelid dan stort je gewoon € 15 of € 25 met vermelding “hernieuwen lidmaatschap 2017” lid of erelid. !
Op Stoapel vzw zoekt enthousiaste vrijwilligers !
Wij doen een oproep aan kandidaat-vrijwilligers die zich willen inzetten om de doelstellingen van Op Stoapel mee te 
verwezenlijken. Wij zijn ervan overtuigd dat er in de werking van Op Stoapel wel één of meerdere aspecten te vinden 
zijn die in de lijn liggen van verwachtingen van kandidaat-vrijwilligers. Wij denken aan hulp/assistentie om tentoonstel-
lingen mee op te zetten, toezicht houden, ontvangst publiek, ideeën spuien en ontwikkelen, het woord van Op Stoapel 
verspreiden via website/facebook. We houden maandelijks een bestuursvergadering waarop kandidaat-bestuursleden 
van harte welkom zijn. Kandidaat-vrijwilligers  kunnen zich melden via onze contactgegevens. 

Contact: 
Op Stoapel vzw 
Lieven Muësen (voorzitter) 
Oostberg 192, 9140 Temse 
opstoapel@scarlet.be 
www.opstoapel.org 
0486 89 76 85  
      Boelwerf - Op Stoapel 

Master proef  Eveline Van Hecke !
Ruim een jaar geleden kwam studente Eveline Van Hecke uit Bazel naar ons om meer info te be-
komen over de Boelwerf. Meer bepaald het sociaal leven op de Boelwerf en wat daarvan over ge-
bleven is na het het faillissement in 1994.  Ondertussen is haar onderzoek afgerond ’Is er een (so-
ciaal) leven na de dood’ en is ze met succes geslaagd in de graad van Master of Science in het 
Sociaal Werk. Het werk is te raadplegen op onze website. 
http://opstoapel.org/masterproef-eveline-hecke-boelwerf/ !
Yacht Frans Boel !
Groot was onze verbazing toen we hoorden dat er ooit een yacht 'Fair Play' was gebouwd voor 
Boelbaas Frans Boel op Boelwerf. Wij gingen met Op Stoapel in juni een kijkje nemen en stelden 
vast dat het yacht in redelijke staat verkeert. De sloop dreigde voor dit historisch schip maar onder-
meer door onze tussenkomsten heeft eigenaar De Scheepvaart nv beslist het yacht te behouden. 
http://opstoapel.org/yacht-fair-play-frans-boel/ !
Bijdrage buurtcomité De Zaat klinkt!  !
Elk jaar leveren we een artikel voor hun uitnodigingsbrochure voor hun nieuwjaarsreceptie
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