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Temse, 12 jan. 2018. Wij presen-
teren graag ons jaaroverzicht.-
van 2017. Het was een jaartje 
met veel werk achter de scher-
men. Zo werd er hard gewerkt 
aan de promotie van ons project 
POSES met als doel een perma-
nent eerbetoon aan Boelwerf te 
realiseren met ook een belangrij-
ke toeristische component. Daar-
naast is er werk gemaakt van het 
inventariseren van ons als maar 
groter wordende archief. Hoop-
vol kijken we ook naar de toe-
komst in ons jubileumjaar 2018 
Dankbaar zijn we voor het ver-
trouwen van onze vrijwilligers, 
leden en sponsors die ervoor 
zorgen dat Op Stoapel kan blij-
ven bestaan. Voor de volledige 
artikels klik door naar onze web-
site. Veel leesplezier!

SCHENKINGEN 
Regelmatig ontvangen we schenkin-
gen. Zo kregen we een maquette van 
het laatste bouwnummer De ‘Kemira-
gas’ overhandigd in Hasselt door De-
loitte Accountancy P3

POSES EN FAIR PLAY 
Dit jaar werd er volop steun gezocht 
voor ons POSES project, veel sympa-
thie maar vooralsnog zonder veel 
concreet resultaat. Ook het lot van de 
Fair Play kan ons niet verblijden. Ho-
pen op betere tijden? P2 + P4

10 JAAR OP STOAPEL 
31 mei 2008 werd Op Stoapel opge-
richt in een vergaderzaaltje van AC 
De Zaat in Temse. We kunnen terug-
kijken op heel wat verwezenlijkingen 
dankzij de inspanningen van vele 
vrijwilligers In 2018 zijn we ook 5 jaar 
een vzw. foto: krantenartikels over  eerste 

project ‘Verankerd’.. P4

OP STAP MET OP STOAPEL 
In 2017 trokken we naar Wallonië 
waar we de kabellift van Strépy/Thieu 
en het hellend vlak van Ronquières 
bezochten. In 2018 trekken we naar 
Nederland met het binnenvaart mu-
seum van Dordrecht en de Molens 
van Kinderdijk op het programma P2 
+ P4

ERFGOEDDAG 2017 
Erfgoeddag 2017 stond in het teken 
van het thema ‘Zorg’. Wij trokken naar 
WZC De Reiger in Temse. P2

http://www.opstoapel.org
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Activiteiten Op Stoapel vzw 2017 
14/01/17 - Nieuwjaarsreceptie 

Op zaterdag 14 januari 2017 hielden we onze algemene vergadering en stelden we onze 'Stuurhut' 
open voor het publiek. Daarna volgde een aangename receptie in wijnbar "De Correctie”. Er was on-
dermeer een eerbetoon aan José de Staelen, nieuwe schenkingen werden getoond, toelichting werd 
gegeven bij de plannen voor de Erfgoeddag en de jaarlijkse reis werd voorgeteld. 
https://opstoapel.org/nieuwjaarsreceptie-op-stoapel-2017/ 

1/04/17 Op stap met Op Stoapel: Plateau du Hainaut 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden we ook in 2017 een niet te missen reis. Met 50 reislustigen 
bezochten we de kabellift van Strépy/Thieu en het Hellend vlak van Ronquières. 
Het zijn indrukwekkende kunstwerken die een enorm belang hebben/hadden voor de ontwikkeling 
van het transport op de binnenwateren in  Wallonië. 
https://opstoapel.org/op-stoapel-in-de-lift/ 

23/04/2017 Erfgoeddag - ’Zorg’ 
In onzen tijd…Zorg voor elkaar op Boel 
 
Op 23 april was het weer Erfgoeddag. Dit jaar was het thema ‘Zorg’. Ook dit jaar deed Op Stoapel 
mee en vatte het idee op om, een maand lang, haar tenten op te slaan in WZC De Reiger waar het 
thema ‘Zorg’ letterlijk elke dag van toepassing is. Het was een rijke ervaring die mooie verhalen ople-
verde die op video werden vastgelegd. Tevens werd er gewerkt rond reminiscentie samen met het 
verzorgend personeel. 
https://opstoapel.org/erfgoeddag-in-onzen-tijd-zorg-voor-elkaar-op-boel/ 
https://opstoapel.org/interviews-zaatmannen-de-reiger/ 

POSES (Plan Ons Scheepsbouw Erfgoed Scheldeland) 

Niet alles wat Op Stoapel doet komt in de kijker. We zijn achter de schermen druk bezig geweest om 
ons project POSES te promoten. POSES zou voor een deel onderdeel kunnen worden van een gro-
ter project ‘Scheepswerven in beeld’ dat door de provincie Oost-Vlaanderen en Toerisme Oost-
Vlaanderen in april 2017 naar voren werd geschoven. Hier zitten ook de voormalige scheepsbouw 
sites van Baasrode en van CNR Rupelmonde in vervat. Helaas werd het plan niet weerhouden door 
het gebrek aan ambitie bij de gemeentelijke overheden. Wij blijven echter ijveren voor een permanent 
eerbetoon aan Boelwerf op de voormalige site en willen het verhaal achter de scheepswerf vertellen. 
POSES is daar de blauwdruk van.  
https://opstoapel.org/poses/ 
https://opstoapel.org/update-poses/ 

1-2-3/9/2017 Bezoek Wereldhavendagen Rotterdam 

Met het bestuur van Op Stoapel gingen we aan boord van de ferry 'The Pride of Hull’ voor een cruise 
van 1 dag en bezochten we de haven van Rotterdam. Een belevenis. 
https://opstoapel.org/rotterdamse-wereldhavendagen/ 
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9-10/09/2017 Stand Tolerant september 2017 

Op 9 en 10 september was er weer 'Weekend op de helling', georganiseerd door onze vrienden van 
Tolerant vzw in Rupelmonde. Dit jaar kon men ook effectief gaan varen met de mosselhengst Pe-
gasus die vorig jaar plechtig te watergelaten werd. Ook de Shantygroep Gaffeltuig gaf weer het beste 
van zichzelf. Wij van onze kant, lieten een stukje van ons archief zien en lichtten een stipje van de 
sluier van het herdenkingsjaar 2019 (25 jaar faillissement Boelwerf). 
https://opstoapel.org/weekend-op-de-helling-rupelmonde/ 

3/10/2017 Voordracht Achterpoortje 
 
Op dinsdag 3 oktober gaf Op Stoapel een uiteenzetting over de geschiedenis van de Boelwerf in ’t 
Achterpoortje. Dit is het dienstencentrum van het OCMW in Temse. 
Op Stoapel geeft regelmatig voordrachten en/of gegidste wandelingen over de voormalige scheeps-
werf en kan een programma opstellen op maat. 
https://opstoapel.org/voordracht-boelwerf-achterpoortje-temse/ 

7/10/2017 Bezoek sloop Discovery Gent 
 
Geregeld worden er schepen gesloopt die destijds werden gebouwd op Boelwerf. Zo berichtten we 
ondermeer over de sloop van de Methania en Yatzy.  Meestal worden de schepen gesloopt in Turkije, 
Polen of in verre landen zoals India en Bangladesh, vaak in mensonwaardige omstandigheden. Zo 
nu en dan zijn er “kleinere” Boelwerfschepen die hier in eigen land worden gesloopt zoals de Paster 
Pype en de Zeearend in 2011 . Dat gebeurt bijna altijd bij de firma Galloo Recycling in Gent, vroeger 
Van Heyghen recycling. Afgelopen zomer bereikte ons het bericht dat de Seven Discovery, ex-Disco-
very naar de Galloo werf in Gent was gesleept voor de afbraak. Wij brachten een bezoek. 
https://opstoapel.org/seven-discovery-sloophamer-gent/ 

Nieuwigheden en Schenkingen 

Met Op Stoapel zijn we begonnen met de inventarisatie van ons archief en tentoonstellingsmateria-
len. Dit gaat niet alleen over materiële zaken maar ook over het reeds gedeeltelijk gedigitaliseerd ar-
chief zoals de Zaatblaadjes en talrijke foto’s en video’s. Ondertussen zijn we al goed opgeschoten en 
kunnen we ook een gedeelte tentoonstellen in ons eigen clublokaal ‘De Stuurhut’. Deze kan op aan-
vraag opengesteld worden voor het publiek. 
https://opstoapel.org/archief-op-stoapel/ 

Graag danken we de volgende schenkers die dit jaar zaken hebben geschonken aan Op Stoapel: 

• Rita Hemelaer: Documenten, brochures, tekeningen en tekengerei van Maurice Hemelaer, inge-
nieur op de Boelwerf. 

• Deloitte Acountancy Hasselt: Maquette + foto' s 'Kemira Gas’. 
• Peter Verstuyft: vlag Boelwerf 
• Jozef Dierickx: brochures + folders Boelwerf/Cockerill. Foto' s schepen Boelwerf/Cockerill 
• Eddy Van Grevelinge: boek in/uit beeld Werner Pensaert 
• Piet Van Dycke: Schriftjes vader Frank Van Dycke 

Alle schenkingen via deze link: https://opstoapel.org/historiek/boelwerf-archief/nieuwigheden/ 
Dank ook aan alle anonieme schenkers niet vernoemd in deze lijst.
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Blik op de toekomst 
31/05/2018 10 jaar Op Stoapel  

Op 31 mei  2008 kwamen een aantal erfgoed enthousiastelingen en voormalige Boelwerfwerkne-
mers voor de eerste maal bijeen met als doel het rijke verleden van de scheepsbouw in Temse niet 
verloren te laten gaan. Ondertussen bestaat de vereniging 10 jaar en heeft ze een vaste plaats 
verworven in de wereld van watergebonden erfgoed in de regio. Op de nieuwjaarsreceptie tonen 
we een collage van persartikelen, flyers, affiches, brochures foto-impressies van alle evenementen 
de laatste 10 jaar 
 
19/1/2018 Overleg yacht Frans Boel 

Al enkele jaren volgen we op wat er gaat gebeuren met het voormalige yacht van Frans Boel ‘Fair-
Play’. We hebben kunnen vaststellen dat de actuele toestand van het vaartuig niet goed is. We 
hebben dan ook het initiatief genomen om een aantal belangrijke mensen samen te brengen met 
als doel het yacht te redden. Op 19 januari is er een belangrijk overleg met de Heer Danckaerts van 
De Vlaamse waterweg (eigenaar), Nicolas Saverys (erfgenaam van Frans Boel), Op Stoapel vzw, 
Tolerant vzw en andere partijen uit de ondernemerswereld. 
https://opstoapel.org/yacht-fair-play-frans-boel/ 
 
23/2/2018 Voorstelling Inventaris van het Boelwerfarchief (deel 2) 

Archivaris Johan Dambruyne van Rijksarchief van Beveren zal dit boek voorstellen in AC De Zaat in 
samenwerking met het gemeentebestuur van Temse. Op Stoapel ondersteunt dit initiatief en zal 
een korte uiteenzetting geven over 10 jaar Op Stoapel en de jarenlange samenwerking met het 
Rijksarchief. Alle leden van Op Stoapel zullen worden uitgenodigd. 

24/03/2018 Op Stap met Op Stoapel:  
Binnenvaartmuseum Dordrecht – Molens Kinderdijk 

Onze jaarlijkse uitstap dit jaar gaat naar binnenvaartmuseum “R Siegfried” van vereniging De Bin-
nenvaart in Dordrecht en naar het legendarische Unesco erfgoed van “Kinderdijk”. Een niet te mis-
sen afspraak op je kalender als je gebeten bent door watergebonden erfgoed. Hou zaterdag 24 
maart vrij.  
https://opstoapel.org/op-stap-met-op-stoapel-vzw-2018-binnenvaartmuseum-molens-kinderdijk/ 

Herdenkingsjaar 2019, 25 jaar einde Boelwerf  

Uitzonderlijk nemen we in 2018 geen deel aan de Erfgoeddag met als thema ‘Kiezen’ omdat we 
volop in voorbereiding zijn voor het herdenkingsjaar 2019. Er zullen evenementen georganiseerd 
worden zoals tentoonstellingen, buiteninstallaties op de voormalige site, film-theatervoorstellingen. 
Dit alles rond een rijk geïllustreerd boek dat we willen uitbrengen met verhalen die we al jaren aan 
het verzamelen zijn gekoppeld aan de vele schepen die hier het levenslicht hebben gezien. 

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. 
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Realisaties en ondersteuning Op Stoapel 2017 
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 bijdragen over: 
Boek ‘Troebel water’ van Belinda AEBI. 
https://opstoapel.org/troebel-water/ 
Kustvaarder ‘De Nellie’ van Florent Van Otterdyk. 
https://opstoapel.org/kustvaarder-nellie/ 
Watererfgoed Vlaanderen 
https://opstoapel.org/watererfgoed-vlaanderen/ 
Vereniging ‘De Binnenvaart’, scheepswerf De Durme Tielrode 
https://opstoapel.org/vereniging-de-binnenvaart/ 
 

Boek ABVV 

Luc Peiren, wetenschappelijk medewerker van het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis te 
Gent, maakt een rijk geïllustreerde publicatie over de geschiedenis van ABVV metaal. De nadruk ligt 
op de ontwikkeling van de industrie en de vakbond in Vlaanderen én de sociale verhoudingen in de 
sector. Illustraties over de scheepsbouw en -herstelling mochten in deze studie zeker niet ontbreken. 
We ontvingen Luc in ons clubhuis en konden hem enkele teksten en illustraties bezorgen. Momenteel 
wordt het boek afgewerkt. We hopen op een mooi resultaat. 

Vervollediging Bouwnummers 

Al enige tijd onderzoekt medewerker Eddy van Grevelinge de lijst van Bouwnummers. Bedoeling is 
de bestaande lijsten te verbeteren en aan te vullen met IMO en ENI nummers. Bovendien tracht hij   
de levensloop van schepen te achterhalen met foto’s van de schepen doorheen de jaren. We  heb-
ben ondermeer ontdekt dat er enkele binnenvaartschepen als museumschip dienst doen ondermeer 
in Rouen Frankrijk. De resultaten van dit titanenwerk zullen te zien zijn op de nieuwjaarsreceptie en 
later ook opgenomen worden in de publicatie die we plannen in het herdenkingsjaar 2019. 

Bijdrage buurtcomité De Zaat klinkt!  
Elk jaar leveren we een artikel voor hun uitnodigingsbrochure voor de nieuwjaarsreceptie van dit co-
mité. Dit jaren maakten we een beknopte versie van het POSES plan en hoe we elementen uit het 
verleden kunnen integreren op de huidige site om zo de band met het verleden nieuw leven in te bla-
zen. 

Op het bovendek van Pride Of  Hull tijdens ons bezoek aan de Wereld havendagen in Rotterdam
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Wij danken volgende sponsors en partners voor het mogelijk maken 
van onze projecten in 2017.

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 2018” lid of erelid. 
Ben je reeds lid of erelid dan stort je gewoon € 15 of € 25 met vermelding “hernieuwen lidmaatschap 2018” 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 

Leden van de huidige RVB Op Stoapel: Marc Hauman, Jacques Tollenaere, Eddy Groenwals, Gaston Derkinderen, Lieven Muësen (voorzitter), Eddy Van Grevelinge, 
Theo,Baeke (penningmeester), Jean Van Gorp, Eric Bauwelinck (ondervoorzitter), Mack Riské, Paul Bertolo (secretaris), Hugo Van Britsom, Eddy Hauman
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