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Jaarverslag 2014 Op Stoapel vzw
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A.

Activiteitenverslag

2014 was naar buitenuit misschien een jaar in de luwte. We organiseerden slecht 1 expo op de
erfgoeddag. Toch was het een heel druk jaar zij het dan met veel werk achter de schermen ter
voorbereiding van wat komen gaat en ter ondersteuning van andere initiatieven. Ook intern vonden er
wat verschuivingen plaats en werden de taken beter verdeeld. De nood aan meer vrijwilligers en een
betere verdeling van krachten, blijft echter bestaan. De ledenwerking is intussen op kruissnelheid. Er
is ook erg veel tijd gestoken in de contacten met partnerorganisaties die op langere termijn vruchten
zal voortbrengen.
Hierna volgt een overzicht van waar we allemaal mee bezig geweest zijn.

1. Eerste algemene vergadering (AV) + nieuwjaarsreceptie Op Stoapel vzw
Op 11 januari 2014 hielden we onze eerste algemene algemene vergadering van de vzw. Het
jaarverslag of activiteitenverslag en het financieel verslag werden voorgesteld en goedgekeurd
Na deze formele vergadering volgde er een nieuwjaarsreceptie in wijnbar ‘De Correctie’ om de
hoek, waar alle leden, sympathisanten en pers waren uitgenodigd voor een hapje en een
drankje. Na een woordje van de voorzitter was er gelegenheid tot bezoek aan ons lokaal ‘De
Stuurhut’ waar gretig op ingegaan werd.
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2. Op Stap met Op Stoapel 8 februari 2014
Na een wekenlange voorbereiding was het zover, de Op Stoapel-reis op 8 februari 2014 zou
een trillend avontuur worden: een Kanaalovertocht met het MV Calais Seaways, ex-Prins Filip,
gewoon over en ’t weer van Calais naar Dover en terug, wow...
Begin februari werd het schip droog gezet in Vlissingen en had men ons verzekerd dat het
schip op woensdag 5/2 terug in de vaart zou komen, dus op tijd om onze geplande overvaart in
alle sereniteit (afgezien van het weer) te laten verlopen. Echter op donderdagmorgen kwam het
onheilsbericht: het schip zou pas zaterdag/zondag van Vlissingen afvaren en daar ging onze
droom ...We zouden met meer dan 50 deelnemers zijn geweest om deze droom te beleven.
Omwille van het omgegooide programma hebben 14 deelnemers afgehaakt, wat het totaal
terugbracht naar 36 + Johnny de chauffeur en... die hebben het zich niet beklaagd. De
afwezigen hadden ongelijk, zoals later zou blijken.
Inderdaad, zoals gepland zijn we dan met 36 deelnemers op 8/2 om 07h00 opgestapt op de
Bus&Co autocar aan de Wilfordkaai te Temse.
Met regenweer reden we op een goede twee uur naar Grevelingen nabij Calais, waar in
normale omstandigheid onze trip met de ex-Prins Filip ’s middags had moeten beginnen.
Te Grevelingen brachten we zoals voorzien een bezoek (09h30-12h30) aan het 17e eeuwse
(periode van Lodewijk XIV) vlaggenschip “Jean Bart”. We kregen een gedegen uitleg (in het
Frans) van de heer Christian Cardin, voorzitter van Association Tourville, die het schip bouwt
(bouwtijd 20 à 25 jaar al naargelang de beschikbare financiële middelen) en de werf verder zal
uitbouwen met 17e eeuwse faciliteiten die toentertijd eigen waren aan een scheepswerf zoals
daar zijn smidse, rokerij, bakkerij, slagerij en andere. Het is een feit dat de werven van toen
mensen tewerkstelden vanuit de onmiddellijke nabijheid (geen huis/werkverkeer beschikbaar)
en als zodanig alle noodzakelijke voorzieningen ter plekke moesten aanwezig zijn.
Een Nederlandstalige gids had nog meer toegevoegde waarde gehad, misschien naar de
toekomst toe?
Bij ontstentenis van onze overtocht met het MV Calais Seawys hebben we dan om 12h40 onze
schreden gericht naar Stavele (13h10-14h30), een piepklein en onooglijk dorpje aan de Ijzer
die buiten haar oevers was getreden. Niet getreurd echter, de ontvangst in ‘t Hof van
Commerce was bijzonder leerrijk en heerlijk. De gastvrouw heeft ons getrakteerd op een
Breughelbuffet om U tegen te zeggen, alles erop en eraan en dat op meer dan één manier,
alles in een kader uit grootmoeders tijd, de moeite. Rond 14h30 zijn we dan richting
Oostduinkerke (wereldberoemd voor zijn garnalenvisserij te paard en met de hoogste duinen v/
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d kust) gereden om er het unieke Nationaal Visserijmuseum Navigo te bezoeken
(15h10-17h20) waar een en ander over de strandvissers en Ijslandvaarders toegelicht wordt.
Een echte aanrader voor wie onze vissers van vroeger en nu een warm hart toedraagt. In de
Peerdevisscher (aanpalend café) werden dan ieders verwachtingen verder ingelost. Veilig
teruggekeerd in thuishaven Temse rond 19h15, moe maar iedereen tevreden. Voorwaar een
spannende en luisterrijke reis …

3. Erfgoeddag ’27 april 2014 Boelschepen op de wereldzeeën’
Met onze expo ‘Boelschepen op de wereldzeeën’ sloten we naadloos aan bij het thema
‘grenzeloos’ van de Erfgoeddag. Maar liefst 450 bezoekers bezochten de expo die de focus
legde op alle op Boelwerf gebouwde schepen die nog in de vaart zijn. Een nieuw fotoboek
‘Boelwerf in beeld’, waar ook Op Stoapel aan meewerkte, werd voorgesteld. Het panelgesprek
door Eddy Allcock over het boek met Boelwerffotografen Alex Suanet en Jimmy Hemelaer was
een hoogtepunt. Tot slot had Op Stoapel nog een verrassing in petto met de onthulling van de
originele vlag van de Boelwerfharmonie door voormalig dirigent Ward Foubert. Deze vlag werd
onlangs teruggevonden en geschonken aan Op Stoapel. Volgend jaar zal Op Stoapel terug
present zijn op de Erfgoeddag (26/04/2015) met de expo ’Van plaat tot schip’
Dank aan het gemeentebestuur van Temse voor het ter beschikking stellen van AC De Zaat. De
herwerkte brochure over de maquettes die opgesteld staan in AC De Zaat is een mooie
werkstuk van Op Stoapel leden Hugo Van Britsom en Jean De Block.

4. Promotiestands Op Stoapel 2014
‘Lillo waterdorp’ 10 augustus
Op uitnodiging van Watererfgoed Vlaanderen waren we te gast op Lillo waterdorp. In alle
vroegte stelden Eddy Van Grevelingen en ik onze stand van Op Stoapel op. We ontvingen de
eerste gasten en hadden net verbroederd met de mensen van de historische
Meermanscheepswerf in Arnemuiden toen de melding kwam dat er storm op komst was en dat
we best meteen materiaal en tentjes in veiligheid brachten. Een korte passage op dit anders
mooie evenement. Volgend jaar hopen op beter weer.
‘Weekend op de helling’ Rupelmonde 13-14 september
In Rupelmonde werden we weerom goed ontvangen op hun jaarlijkse Weekend op de helling,
dit jaar in het kader van het 15-jarig bestaan van Tolerant. Proficiat aan Tolerant en aan het
‘mannen met baarden’-koor dat het beste van zichzelf gaf. Ook dit jaar hielden we er onze
maandelijkse vergadering.
‘Water-rant’ Antwerpen 26-27-28 september
Voor het eerst werd er een gezamenlijke promotiestand opgezet tussen nautisch
erfgoedpartners in de regio met Toerisme Scheldeland als initiatiefnemer. Onder de noemer
Nautisch Erfgoed Scheldeland bouwden New Belgica uit Boom, Scheepvaartmuseum
Baasrode, Toerisme Scheldeland/Waasland en Op Stoapel samen een promotiestand aan het
MAS. We hopen nog meer partners te kunnen betrekken in dergelijke samenwerking. Door
krachten te bundelen zal er in de toekomst meer aanwezigheid kunnen gegarandeerd worden
op verschillende evenementen die met nautisch erfgoed te maken hebben. Het zal het toerisme
in de streek bevorderen en de interesse voor ons patrimonium doen toenemen.
‘Ge zijt van Temst als ... in ‘t echt’ Lindenhof, Temse 12 oktober
Enkele leden van de Facebookgroep ‘Je bent van Temse als ...‘ organiseerden een gezellig
samenzijn met tal van activiteiten en organisaties uit Temse. Met enkele honderden bezoekers
werd de eerste editie van 'Je bent van Temse als ... in’t echt’ een groot succes. Arthur
Mettepenningen vertegenwoordigde Op Stoapel met informatie over Boelwerf en stelde een
door hem gemaakte maquette tentoon van de mijnenveger Bernisse. Deze eerste editie bracht
bijna 300 mensen op de been.
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5. Schenking OLAV
De oud-leerlingen-vereniging van de Academie van Temse houdt na meer dan 50 jaar activiteit
op te bestaan. Zij kozen ervoor hun batig saldo te verdelen onder enkele verenigingen in Temse
die hen nauw aan het hart liggen. De plechtige overdracht vond plaats op 23 september in de
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raadszaal van het oud gemeentehuis van Temse. Wij willen OLAV hartelijk danken voor het
aanzienlijk bedrag dat we in ontvangst mochten nemen. Het geld werd deels voor de
ontwikkeling van onze website gebruikt en deels voor de kosten van onze volgende expo.

6. N-TOP, toerisme, Boelwerf parcours
Er zijn verschillende vergaderingen geweest waar Op Stoapel aan deelnam om de banden aan
te halen tussen watergebonden erfgoedpartners en de toeristische diensten op regionaal vlak.
Tot voor kort zonder veel resultaat. Er is wel een eerste concrete samenwerking geweest op
het vlak van het samen opzetten van een stand (waterrant, Antwerpen). op evenementen. De
structuur van dit voormalige overlegorgaan (N-TOP) zal aangepast worden onder de sturende
kracht van toerisme Scheldeland. Bedoeling is om zoveel mogelijk partners te betrekken. Een
nieuwe voorzitter zal een consultatieronde opstarten. Er is alvast veel interesse voor ons
Boelwerfparcours en we kunnen, na verder uitwerking, zeker op de steun rekenen van toerisme
Vlaanderen.

7. Canvas + RITS interviews, najaar 2014
Begin dit jaar werden we gecontacteerd door CANVAS omdat ze een reportage wilde maken
over de scheepsbouw i.h.k.v. een documentaire reeks over de 5 grote industrieën in België. Ze
wilde ons netwerk aanspreken om een aantal interviews met ex-werknemers te kunnen maken.
De opnames werden tot 2 keer toe uitgesteld maar de derde keer was het raak. Door de hulp
van Op Stoapel werden ruim 20 mensen samen gebracht voor de camera in zaal de Roxy. Er
werden unieke historische beelden getoond van Boelwerf en Cockerill. de mensen werd nadien
om een reactie gevraagd in groep en ook individueel. Het centrale thema in de documentaire
zal de teamwork zijn en dat is zeker voor de scheepsbouw een bijzonder gegeven. Het
resultaat van deze dag in september zal te zien zijn in het voorjaar. Toeval wil dat RITS
studenten op het zelfde moment ook opdracht gekregen hadden iets te doen met de Boelwerf.
Zij kwamen naar de filmdag in de Roxy en legden de eerste contacten. Ze kwamen
verschillende keren luisteren op onze vergaderingen en er werden gegevens uitgewisseld.
Ondertussen hebben ze 20 interviews afgenomen en zullen de resultaten in 4 afleveringen
worden samengebracht. 22 april zal het allemaal klaar moeten zijn. Op Stoapel zal later kunnen
beschikken over al dit beeldmateriaal.

8. www.opstoapel.org
Op het internet is onze facebookgroep en het Boelwerfblog nog altijd in stijgende lijn wat
bezoekjes betreft. Langs deze weg bereiken ons ook heel wat nieuwe gegevens en
fotomateriaal i.v.m. Boelwerf. Nu is er ook onze eigen website waar we gans het najaar aan
gewerkt hebben en waar we trots op mogen zijn. Dank aan Zef Moerloos die het ontwerp
aanleverde en die ons zal blijven bijstaan bij problemen. Erfgoedcel Waasland deed ook een
duit in het zakje door de 1000€ subsidies hiervoor te geven. Bert De Laet en Lieven Muësen
zullen de site up-to- date houden onder het waakzaam oog van Rudi Scheers.
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9. Cultuurbabbel gemeente Temse 20/11/2014 + Algemene vergadering
Cultuurraad 18/12/2014 + Voorstelling Jaarboek beheerraad
gemeentemuseum Temse 2013, 12/12/2014
Op de cultuurbabbel werden de verenigingen uit de centrumgemeente in de kijker gezet. Op
Stoapel nam met verschillende personen deel. In december waren we ook aanwezig op de
Algemene vergadering van de Cultuurraad waar vooral het subsidie reglement onder de loepe
werd genomen. In het jaarboek 2013 van het gemeentemuseum is een luik over Boelwerf
opgenomen dat Op Stoapel werd aangeleverd. De voorstelling en de overhandiging van de
eerste exemplaren aan de auteurs vond plaats in het oud gemeentehuis van Temse.

!
!3

12 Jan 2015

B. Blik op de toekomst
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Er staat weer heel wat Op Stapel in 2015 Zo zullen we een toonmoment organiseren met een resumé
van de talrijke interviews die er de afgelopen maanden zijn gemaakt met Boelmannen en -vrouwen
door CANVAS en door studenten van het RITS. In april is er de Scheldehappening (6 april) en de
Erfgoeddag (26 april) met de expo “Van plaat tot schip”. Met deze expo leggen we uit aan het publiek
hoe een schip gebouwd werd en waar de verschillende bouwfasen op de werf plaatsvonden.
Pronkstuk zal een grote maquette zijn van de scheepswerf. Deze expo wordt opgezet in
samenwerking met de Koninklijke postzegel- en erfgoedkring Temse. In mei is er onze jaarlijkse
uitstap met een bezoek aan het maritiem verleden in Vlissingen. We werken verder aan het ontwerpBoelwerfparcours op De Zaat met infopanelen gekoppeld aan multimedia . Via onze website en
facebookpagina kan je de laatste ontwikkelingen volgen. Onze nieuwsbrief blijft een vaste waarde al
zal deze in aantal wat afnemen. (2X per jaar)
Volgend jaar is er ook de viering van 10 jaar inhuldiging beeld De Zaatman. Op Stoapel zal
meewerken rond de festiviteiten hieromtrent in het najaar. Zopas vernemen we ook de komst van het
onderzoeksschip Belgica naar Temse voor de bevelsoverdracht, open deur: 12-13 september 2015
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Lieven Muësen
(voorzitter)

Theo Baeke
(Penningmeester)
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