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Temse, 10 jan. 2019.  
Wij presenteren graag ons 
jaaroverzicht van 2018. Het was 
een jaar waarin we veel hebben 
samen gezeten om projecten in 
de steigers te zetten. Zo is er het 
Boelwerfparcours i.h.k.v. het 
project ‘Scheepswerven in Beeld’ 
en zijn er de evenementen n.a.v. 
25 jaar teloorgang Boelwerf die 
we in 2019 zullen realiseren. De 
voorbereidingen voor een boek 
met de bouwnummers neemt 
daarin een prominente plaats.  
De reis naar Dordrecht was een 
schot in de roos. Ons 10 jarig 
bestaan bleef daarentegen wat 
onderbelicht maar het gaat 
tenslotte niet om ons maar om 
het erfgoed. Voor de volledige 
artikels klik door naar onze 
website. Veel leesplezier!

SCHENKINGEN 
Regelmatig ontvangen we schenkin-
gen. Zo kregen we enkele kostuums 
van de Boelharmonie. P3

BOEK BOUWNUMMERS 
Op Stoapel bestuurslid Eddy Van 
Grevelinge is al een hele tijd bezig 
met het vervolledigen van de Boel-
werf bouwlijsten. Deze wordt nu ge-
goten in een aantrekkelijk boek dat in 
2019 zal uitgebracht worden door Op 
Stoapel vzw. P3 +P4

2019: 25 JAAR TELOORGANG 
BOELWERF 
We nemen verschillende initiatieven 
om in dit herdenkingsjaar de scheeps-
bouw inTemse op gepaste wijze in her-
innering te brengen. Bekijk het volledi-
ge programma op P3.

OP STAP MET OP STOAPEL 
In 2018 trokken we naar het Binnen-
vaartmuseum van Dordrecht en be-
zochten we de molens van Kinderdijk. 
In 2019 bezoeken we Oostende. 
P2 + P4

BELGICA 
De Belgica is niet in Temse geraakt in 
2018 maar dat neemt niet weg dat er 
heel wat rond te doen was. Wij moch-
ten erbij zijn. P2 + P5

SCHEEPSSPOTTERS-
NIEUWS 
Geregeld krijgen we info binnen over 
nog varende schepen, vaak aange-
vuld door anekdotes en foto’s van 
schippers. P5 

http://www.opstoapel.org
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Activiteiten Op Stoapel vzw 2018 

13/01/18  Nieuwjaarsreceptie 
Op zaterdag 13 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 aandacht voor ons 10 jarig bestaan en voor de inventarisatie van ons archief. Nieuwe 
schenkingen werden getoond, toelichting werd gegeven bij de plannen voor 2018 en de jaarlijkse reis 
werd voorgeteld. 
https://opstoapel.org/veel-volk-op-nieuwjaarsreceptie-2018/ 

23/2/18  Inventaris Boelwerf deel 2 voorgesteld 
Op vrijdag 23 februari werd de inventaris van het Boelwerfarchief deel 2 voorgesteld in de feestzaal 
van het oud gemeentehuis in Temse. 
Het was een organisatie van de directie van het Rijksarchief in België, het gemeentebestuur van 
Temse en erfgoedorganisatie Op Stoapel vzw. Na de woordjes van burgemeester Luc De Ryck en 
voorzitter van Op Stoapel, Lieven Muësen, volgde een uiteenzetting van Dr. Johan Dambruyne over 
inhoud en belang van dit nieuwe deel. 
https://opstoapel.org/inventaris-boelwerf-archief-2-voorgesteld/ 

24/03/18  Op stap met Op Stoapel: Dordrecht - Kinderdijk 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden we ook in 2018 een niet te missen reis. Met 64 reislustigen 
bezochten we het binnenvaart Museum in Dordrecht en de molens van het UNESCO werelderfgoed 
Kinderdijk. 
https://opstoapel.org/op-stap-met-op-stoapel-naar-dordrecht/ 

27/4/18  Dossiers in stroomversnelling 
Dit jaar besloten we om niet deel te nemen aan de Erfgoeddag met thema.met als thema ‘Kiezen’, 
een moeilijk thema om bij aan te sluiten. In plaats daarvan waren er vele overlegmomenten over de 
toekomst van het yacht van Frans Boel, Fair Play en het onderzoeksschip Belgica. Daarnaast waren 
we als partner in volle voorbereiding van het subsidiedossier ‘Scheepswerven in beeld’ waarin een 
Boelwerfparcours op de voormalige scheepswerf site ‘De Zaat’ in Temse één van de projecten is. Op 
Stoapel werd aangezocht door Toerisme Oost-Vlaanderen om dit mee te ondersteunen. 
https://opstoapel.org/dossiers-in-stroomversnelling/ 

6/7/2018 en 18/8/2018  Belgica 
In het begin van 2018 kregen we te horen dat het oceanografisch onderzoekschip schip, RV Belgica 
A962, voor een laatste keer naar Temse zou afvaren voor een open deur op 17, 18 en 19 augustus. 
Helaas kon dit niet plaats vinden. Er waren reeds afspraken met de gemeente Temse om met Op 
Stoapel aanwezig te zijn met een standje om meer info over de schip te verschaffen aan het publiek. 
Maar niet getreurd. Op Stoapel was te gast op de bevelsoverdracht op 6 juli in Zeebrugge en tekende 
present bij de overhandiging van een maquette van de Belgica aan het gemeentebestuur van Temse 
op 18 augustus. Hugo Van Britsom maakt voor deze gelegenheid een brochure over de Belgica en 
sprak in naam van Op Stoapel, het select gezelschap toe. 
https://opstoapel.org/rv-belgica-a962/ 
https://opstoapel.org/maquette-belgica-in-ac-de-zaat/ 

https://opstoapel.org/veel-volk-op-nieuwjaarsreceptie-2018/
https://opstoapel.org/inventaris-boelwerf-archief-2-voorgesteld/
https://opstoapel.org/op-stap-met-op-stoapel-naar-dordrecht/
https://opstoapel.org/dossiers-in-stroomversnelling/
https://opstoapel.org/rv-belgica-a962/
https://opstoapel.org/maquette-belgica-in-ac-de-zaat/
http://www.opstoapel.org
https://opstoapel.org/veel-volk-op-nieuwjaarsreceptie-2018/
https://opstoapel.org/inventaris-boelwerf-archief-2-voorgesteld/
https://opstoapel.org/op-stap-met-op-stoapel-naar-dordrecht/
https://opstoapel.org/dossiers-in-stroomversnelling/
https://opstoapel.org/rv-belgica-a962/
https://opstoapel.org/maquette-belgica-in-ac-de-zaat/


1 0 / 0 1 / 2 0 1 9

 www.opstoapel.org !3

10/8/2018  Inhuldiging motorhometerrein Temse met erfgoedpaneel Boelwerf 
Enkele jaren geleden kregen we de vraag  van de gemeente Temse om mee te werken aan een erf-
goedpaneel over de Boelwerf voor het nieuwe motorhometerrein. Op 10 augustus werd deze parking 
ingehuldigd. Het resultaat mag gezien worden. 
https://opstoapel.org/boelwerf-paneel-nieuw-motorhometerrein-temse/ 

19-24/11/2018  Inventariseren bouwnummers,  
Bestuurslid, Eddy van Grevelinge, kampeerde een week lang in AC de Zaat na een oproep aan de 
bevolking om meer te weten te komen over schepen gebouwd op Boelwerf. Verschillende geïnteres-
seerden kwamen langs en bezorgden ons waardevolle info. Er werden ook interessante documenten 
en brochures geschonken aan onze vereniging. Dankzij deze oproep in de media werd onze Face-
book groep (Boelwerf-Op Stoapel) druk bezocht en bereikte we de kaap van 1000 volgers. 
https://opstoapel.org/inventariseren-schepen-oproep/ 
https://opstoapel.org/1000-facebook-volgers/ 

2/12/218 Gegidste Boelwandeling vriendengroep Aalst 
Regelmatig verzorgen we gegidste ‘Boel’ wandelingen op site De Zaat in goede samenwerking met 
de gemeente Temse. We hopen dit te kunnen blijven doen in de toekomst. 
https://opstoapel.org/gegidste-wandelingen-boelwerf/ 

Nieuwigheden en Schenkingen 

Met Op Stoapel zijn we continu bezig met de inventarisatie van ons archief en tentoonstellingsmate-
rialen. Dit gaat niet alleen over materiële zaken maar ook over het reeds gedeeltelijk gedigitaliseerd 
archief 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 
aanvraag 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: 

• Werner Verbrugge:  video bouw Prins Filip (via Rudi Scheers) 
• Werner De Bauw: fotoreportage expo Alex Suanet 
• Ruddy Sommereyns: ‘Een schip groeit’, foto’s Alex Suanet, negatief scan filmrol gemeente-

museum 
• Louis Van Raemdonck: diverse fotoscans 
• Guy D’ Haen: diverse scans van foto’s en historische documenten m.b.t. Boelwerf 
• Peter Volckerick: grote foto Yatzy 
• Familie Pol Fransen: 11 delige reeks bezetting Boelwerf Vlaanderen van Jean De Block 
• Frank Clarysse via Danny Clarysse (Nobels Speelman): Fotoreeks (12) bezoek Boelwerf 

(vermoedelijk 1948) 
• Assist winkel Beveren: etalagepop voor Boelwerf harmonie uniform 
• Debby Vermeiren: 2 Boelwerf harmonie uniformen 
• Frank De Cuyper: inzage en fotograferen postkaarten collectie 

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 

Herdenkingsjaar 2019, 25 jaar teloorgang Boelwerf 
Het wordt een bijzonder jaar met tentoonstellingen tijdens de Erfgoeddag 28/4 en De Schelde hap-
pening 16/6. 
Verder is er een bijeenkomst aan het beeld ‘De Zaatman’ op 2/11 en een filmavond in de Roxy op 
30/11 en 1/12. 
Een primeur zal de uitgave zijn van het boek ‘Made in Belgium, by Boelwerf’. Deze publicatie zal 
een geactualiseerde lijst met bouwnummers bevatten, rijk geïllustreerd met unieke foto’ s van 
schepen en constructies die gedurende meer dan 100 jaar zijn gebouwd. Het geeft een beeld van 
de realisaties van deze ooit grootste zeescheepswerf van België.  Op de opening van de Erfgoed-
dag op 26 april zal het boek in avant-première worden voorgesteld. Het publiek kan dan het boek 
daar reeds bestellen via voorintekening. Het boek moet klaar zijn tegen 16 juni zodat het op De 
Scheldehappening ter beschikking is en kan verkocht worden. 

30/03/2019  Op Stap met Op Stoapel: Oostende 
De jaarlijkse uitstap dit jaar gaat naar Oostende. Deze stad is de laatste jaren een echte aanrader 
geworden voor wie van kunst en cultuur houdt. Ook op maritiem vlak is er veel te beleven. We be-
zoeken het opledingsschip Mercator, Stadsmuseum ‘De Plate’, Ijslandvaarder Amandine O.129 en 
het Noordzee Aquarium. 
https://opstoapel.org/op-stap-met-op-stoapel-30-03-2019-oostende/ 
 
28/4/2019  Erfgoeddag: Expo ‘Scheepsbouw in Temse, een terugblik’ 
In deze tentoonstelling trachten we een beeld te geven van de scheepsbouw in (groot) Temse. De 
tentoonstelling focused op de talrijke schepen en constructies die hier werden gebouwd. Er zullen 
extra luiken zijn over de scheepswerven in de buurgemeenten nl. Scheepswerf gebr. Maes, Steen-
dorp en Scheepswerf De Durme, Tielrode. Kamerkoor Cor@Cor zorgt voor een muzikale noot met 
liederen over water en scheepvaart. 
 
16/6/2019  Scheldehappening 
Met Op Stoapel sluiten we aan bij dit groot initiatief.van Toerisme Oost-Vlaanderen. Het wordt een 
gedeeltelijk herhalen van de tentoonstelling op de Erfgoeddag aangepast aan het thema.’De kracht 
van water’. We combineren dit met onze gekende Boelwandeling gegidst door ex-scheepsbouwers. 
Verder zal het boek ‘Made in Belgium by Boelwerf’ tegen dan gedrukt zijn en ter beschikking liggen 
van het publiek. 

30/11 en 1/12/2019 Filmavond Boelwerf 
In het najaar plannen we een filmavond met unieke filmpjes over de scheepswerf en/of de schepen 
die er gebouwd zijn. Ook een selectie van interviews met scheepsbouwers die we in het verleden 
maakten, komt aan bod. Elk filmpje zal worden ingeleid door een spreker.  Wellicht komen er ook 
een paar theatrale stukjes. Dit evenement wordt georganiseerd i.s.m. het cultuurcentrum van Tem-
se, m.m.v. De Waaslandse Videoclub en Code vzw. 

2/11/2019  Bijeenkomst beeld De Zaatman 
Dit evenement organiseren we in de Allerzielenweek op zaterdag 2/11/2019 van 11u tot 13u. 
Bedoeling van dit evenement is een ingetogen symbolisch samenzijn te organiseren ter nagedach-
tenis van alle scheepsbouwers die zijn overleden in gans de regio. We willen een krans leggen bij 
beeld De Zaatman, dat symbool staat voor alle scheepsbouwers. 
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Realisaties en ondersteuning Op Stoapel 2018 
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 volgende bijdragen: 
Scheepsspotters nieuws 
https://opstoapel.org/scheepsspotters-nieuws/ 
artikel ’90 jarige boo’T staat voor nieuwe uitdaging’ van Florent Van Otterdyk. 
https://opstoapel.org/90-jarige-boot-staat-voor-nieuwe-uitdaging/ 

Podcast ABVV metaal: ‘Metal cast’ 
Er zijn 2 podcast afleveringen in de maak over de teloorgang van Boelwerf. Deze worden gereali-
seerd voor ABVV Metaal door The Oval Office. De mensen van dit communicatiebureau namen inter-
views af met verschillende bestuursleden waarvan Patrick Mertens de centrale figuur is. Als erva-
ringsdeskundige en voormalig afgevaardigde van het ABVV geeft hij een heldere kijk op de laatste 
decennia van Boelwerf. Op Stoapel leverde ook heel wat geluidsfragmenten uit haar archief. 
https://www.abvvmetaal.be/metalcast/3260-metalcast-aflevering-3-de-woelige-geschiedenis-van-de-
boelwerf-deel-1-van-de-hoogdagen-tot-de-crisis-in-de-jaren-80 

‘Scheepswerven in beeld’ - Boelwerf parcours 
Naast eigen initiatieven verleent Op Stoapel vzw zijn medewerking aan het project ‘Scheepswerven 
in Beeld’, een project van de provincie Oost-Vlaanderen dat onlangs werd goedgekeurd. Daarin 
wordt een Boelwerfparcours uitgewerkt op site De Zaat. De voorbereidingen hiervoor beginnen bin-
nenkort.  

Belgica 
Het onderzoekschip Belgica gaat in 2020 uit de vaart. Op Stoapel trekt mee aan de kar voor het be-
houd van dit belangrijk schip dat op Boelwerf is gebouwd in 1985, en ijvert verder voor een herbe-
stemming in Temse. 
https://opstoapel.org/rv-belgica-a962/ 

Deelname met stands op watererfgoed-evenementen 
Ook het volgende jaar zullen we in de mate van het mogelijke deelnemen aan maritieme evenemen-
ten allerhande en studiedagen om onze kennis te verbreden en ons netwerk te versterken. We den-
ken daar vooral aan de jaarlijkse studiedag van ETWIE (het afgelopen jaar in het Textielmuseum van 
Tilburg, Nederland en het evenement ‘Weekend op de Helling’ van Tolerant vzw in Rupelmonde waar 
we elk jaar te gast zijn sinds 2010. 

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. 

Brochure Maquettes AC De Zaat 
In het verleden werd er door Hugo Van Britsom van Op Stoapel een brochure gemaakt met allerlei 
info over de maquettes opgesteld in AC De Zaat. Deze zal nu geactualiseerd worden met een nieuwe 
lay-out door de gemeente Temse. Hugo zal het werk ook verder opvolgen.
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Wij danken volgende sponsors en partners voor het mogelijk maken 
van onze projecten in 2018.

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. Ten slotte wordt u uitgenodigd 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, administratiekosten, websi-
te, verzekering… 
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 

Groepsfoto van de 60 deelnemers aan onze reis naar Dordrecht/Kinderdijk  in maart 2018. 
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