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Jaarverslag 2013 Op Stoapel vzw
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A.

Activiteitenverslag

2013 was zondermeer een bijzonder jaar voor Op Stoapel. We organiseerden maar liefst 3
tentoonstellingen. Het was het eerste jaar als vzw; met een ledenwerking die opgestart werd
in september. We vonden eindelijk een geschikt lokaal waar we kunnen vergaderen en waar
we ons archief in kunnen opslaan. Hierna volgt een kort overzicht van onze activiteiten.

1. Op stap met Op Stoapel: MAS (Museum Aan de Stroom - Antwerpen)

!

Op 9 februari verzamelden we met een mooie groep van een 15 tal persoenen voor
een bezoekje aan het MAS op het eilandje in Antwerpen. Het MAS had voor een
speciaal arrangement gezorgd met naast het museum ook een bezoek aan het
Havencentrum en de Vlotkraan 9 waarvan het ponton nog op Boelwerf is gebouwd.
Uitgebreid verslag is te lezen in nieuwsbrief 16.

2. Tentoonstelling ‘In het zog van Boelwerf’
Van 23 maart 2013 t.e.m. 3 november 2013 vond de expo ‘In het zog van Boelwerf’
plaats in het Scheepvaartmuseum van Baasrode. Op vraag van het
scheepvaartmuseum Baasrode werd aan Op Stoapel vzw gevraagd om één ruimte van
het museum in te vullen met een expo over Boelwerf uit Temse. De bedoeling van deze
tentoonstelling was een overzicht te geven van 165 jaar scheepsbouw geschiedenis in
Temse voor een niet gespecialiseerd en breed publiek van alle leeftijden.
De expo bestond uit volgende onderdelen: de geschiedenis van Boelwerf aan de hand
van een tijdslijn, een evocatie van de peilboot Pastor Pype, en de videoinstallatie
‘Boelmannen Vertellen’, Door de lange duur van de tentoonstelling (7 maanden)
kregen heel wat mensen de kans op de expo te bezoeken en werden onze
inspanningen beloond gedurende een langere tijd. Bovendien konden we daardoor ook
deelnemen met de tentoonstelling aan meerdere belangrijke evenementen zoals
Erfgoeddag, Open Monumentendag en de Scheldefeesten. Op Stoapel zorgde dan
telkens voor extra gidsen en ondersteuning. Bijzonder was de voordracht op Open
Monumentendag van nationaal aalmoezenier van de visserij, Dirk Demaeght, die kwam
spreken over de figuur Paster Pype en het leven van de Belgische vissers door de
jaren heen.
Voor zowel Op Stoapel vzw als voor Scheepvaartmuseum Baasrode was het een
geslaagde samenwerking waar beiden beter van geworden zijn door het bereiken van
een groter en diverser publiek. Voor gans de periode ramen we het publieksaantal op
2580 bezoekers.
Een uitgebreid verslag van deze tentoonstelling is te verkrijgen bij de voorzitter.
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3. Erfgoeddag ‘Boelwerfgoed’ Temse 21 april 2013
Het was gezellig druk in AC De Zaat in Temse op 21 april. Er werden kosten nog
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moeite gespaard om het publiek een echte Boelwerfgoed beleving te geven. Film, live
muziek, gegidst bezoek aan de maquettes, Boelwerfwandeling, expo 5 jaar Op Stoapel
..., het was er allemaal. Voor deze gelegenheid werd er een speciale brochure
samengesteld door Op Stoapel over de maquettes die in AC de Zaat staan opgesteld.
Ook de brochure van de Boelwerfwandeling werd herzien en vernieuwd. Het was één
van de toplocaties in Temse van de erfgoeddag met bijna 300 bezoekers. Meer over dit
evenement kun je lezen in nieuwebrieven 15 en 16
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4. Zaat - picknick 2 juni 2013

!

!
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Op zondag 2 juni was er voor de laatste keer onze jaarlijkse Zaat-picknick aan de
beschermde M22 Boelwerfkraan. De bedoeling was aandacht te vragen voor het
erfgoed van de scheepsbouw. In tegenstelling tot vorig jaar was het nu wel mooi weer
maar bij aankomst bleek dat het dijkpad gesloten was voor het publiek vanwege
werken en dàt op de eerste mooie zomerdag van het jaar, jammer. Wij trokken echter
onze stoute schoenen aan, nestelden ons op het gras en genoten van een lekker
glaasje champagne om ons 5-jarig bestaan te vieren. Volgend jaar zal er geen Zaatpiknick meer zijn maar zal er een jaarlijs weerkerend evenement rond Boelwerf
georganiseerd worden op de Erfgoeddag in april.

5. Weekeinde op de helling Rupelmonde 7 - 8 september 2013
Ook dit jaar namen we weer deel aan Weekend op de helling van onze vrienden van
Tolerant in Rupelmonde. Deze tweedaagse stond in het teken van de plaatselijke CNR
werf (Chantier Naval Rupelmonde) die 100 jaar gelden werd opgericht. We hielden er
onze maandelijkse vergadering. Thema van ons stand was ondermeer het 5 jarig
jubileum van Op Stoapel. We rekruteerden er ook onze eerste leden. Mooi weer,
bootjes op de Schelde, zingende Tolerant mannen, mosselen-friet., een stevige pint..
Meer moet dat niet zijn. Volgend jaar zijn we terug van de partij.

6. KBC expo Boelwerf 1 oktober - 28 november
Eind september vroeg KBC om een tentoonstelling op te zetten over Boelwerf i.h.k.v.
de spaarmaand oktober. Veel tijd hadden we niet maar we slaagden er toch in om aan
de hand van videobeelden, foto’ s en tekeningen een beeld te geven van Boelwerf.
Speciale aandacht was er voor het erfgoed - educatie project van Keely Quintelier en
de enig overgebleven Boelwerfkraan waarmee kinderen aan de slag zijn gegaan.
Spijtig dat de tentoonstelling enkel achter de lokettenzaal te zien was. De
samenwerking met KBC was niettemin hartelijk en erg aangenaam. Op Stoapel is klant
van KBC en kan misschien in de toekomst rekenen op enige sponsoring van KBC.

7. Eindelijk eigen lokaal voor Op Stoapel
In oktober 2013 namen we onze intrek in ‘De Stuurhut’, een grote chalet in een
magazijn van Belgomine aan Cauwerburg. Na een zoektocht van ruim 3 jaar hebben
we iets gevonden waar ruimte is om te vergaderen maar waar vooral ook plaats is om
ons groeiend archief en tentoonstellingsmateriaal in op te slaan. Gelegen aan de rand
van het voormalige Boelwerfterrein, goed bereikbaar en voldoende parking, is het een
mooi oplossing met link naar het verleden in Temse. Ondertussen is alle materiaal dat
2 jaar in Baasrode was opgeslagen terug naar Temse getransporteerd waar het hoort.
We huren de ruimte van Belgomine en moeten hiervoor de middelen zelf
samenbrengen. We hopen hiervoor sponsoring te vinden in de toekomst. Nu kunnen
we eindelijk ook het archief beginnen digitaliseren en inventariseren, een werk van
lange adem maar erg belangrijk.
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8. Op Stoapel op blog en facebook
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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. Het is tevens een belangrijk promotiekanaal voor onze
activiteiten. Een eigen website staat in de steigers. We hopen dit te kunnen realiseren
tegen einde 2014.

9. Cultuurbabbel gemeente Temse 21 november 2013
Op de cultuurbabbel werden de verenigingen uit de centrumgemeente in de kijker
gezet. Op Stoapel werd gevraagd zich voor te stellen aan de andere verenigingen. We
lichtten de geschiedenis van de vereniging toe en deelden info en nieuwsbrieven uit.
We stelden vast dat er veel sympathie is voor onze vereniging. De ontmoetingen met
andere verenigingen die ook met erfgoed bezig zijn waren verrijkend. In het kader van
mogelijke samenwerkingen rond projecten in de toekomst is de cultuurbabbel een
belangrijk .ontmoetingsmoment.
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10. Eerste algemene vergadering Op Stoapel vzw

B.

!

Blik in de toekomst

!Wat brengt 2014?

Op 8 februari organiseren we weer ‘Op Stap met Op Stoapel’ op. Dit keer wel erg bijzonder
want we gaan een overtocht maken met de voormalige ‘Prins Filip’ van Calais naar Dover.

!Verder is er de erfgoeddag op 27 april waar we opnieuw in AC De Zaat te gast zijn met een

tentoonstelling en praatcafé ‘Boelchepen op de wereld zeeën’ We zullen het hebben over
vaarroutes wereldwijd van Boelchepen vroeger en nu en er is aandacht voor de ferry Prins
Filip. Als het een beetje meezit kunnen we daar ook het nieuwe fotoboek voorstellen
waaraan ook Op Stoapel zijn medewerking heeft verleent. Het is een uitgave van het
Rjjksarchief van Beveren en de provincie Oost Vlaanderen.

!Later op het jaar zullen we werk maken van het inventariseren van ons archief, het realiseren

van een eigen website, het verfraaien van ons lokaal en het verder uitbouwen de vzw door
de aanwezigheid op verschillende maritieme-en watergebonden evenementen van
zusterverenigingen.

Zonder de inzet van de werkende leden/vrijwilligers van Op Stoapel is dit allemaal niet
mogelijk. Zonder riemen kan men niet roeien dus zijn we veel dank verschuldigd aan Exmar
nv, KBC, de provincie Oost-Vlaanderen, de erfgoedcel Waasland, de gemeente Temse en
natuurlijk ook de leden van Op Stoapel vzw. Niet onbelangrijk zijn ook de organisaties
waarmee we samenwerken zoals Watererfgoed Vlaanderen, Scheepvaartmuseum
Baasrode, Tolerant vzw - Rupelmonde, rijksarchief van Beveren enz...
We hopen ons werk te kunnen voortzetten, daarvoor is meer hulp nodig. Wie op één of
andere manier wilt meewerken is van harte dan welkom.
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Lieven Muësen
(voorzitter)

Theo Baeke
(Penningmeester)
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