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IN HET WAASLAND | 2022



DUURZAAMHEID 
IN DE KIJKER

Open Monumentendag wordt ieder jaar in september over heel 
Europa gevierd. Elke editie wordt een thema vastgelegd dat kan 
dienen als inspiratie om het onroerend erfgoed in de buurt met 
een andere blik te bekijken en open te stellen.

Dit jaar staat het thema DUURZAAMHEID centraal. Zoals Herita 
het formuleert: “Een actueel en hip thema waarrond de laatste tijd 
veel te doen is binnen de erfgoedsector”. 

Binnen dit thema worden vier benaderingen aangehaald waarvan 
de meest voor de hand liggende draait rond het toekomstbesten-
dig maken van ons onroerend erfgoed patrimonium door middel 
van RENOVATIE EN HERBESTEMMING. 

Duurzaamheid is ook CIRCULARITEIT, want erfgoed is op zichzelf 
eigenlijk al duurzaam, deels vanwege hun hoge leeftijd. Denk hier-
bij ook aan ambachten en technieken van vroeger die we nu weer 
of nog steeds beschouwen als duurzame oplossingen.

Erfgoed brengt ook vaak mensen bij elkaar die zich samen 
willen inzetten voor het behoud en beheer ervan, en is in die zin 
GEMEENSCHAPSVORMEND.

Minstens even belangrijk is de OMGEVING, al dan niet met 
GROEN, rond onroerend erfgoed, want monumenten staan niet 
op zichzelf: de omgeving draagt bij tot de totaalbeleving van dit 
waardevol erfgoed op een manier die de omliggende gemeen-
schap ten goede komt. Het gaat om een integrale benadering van 
het erfgoed.



OPEN MONUMENTENDAG 2022

 IN HET WAASLAND

Vorig jaar stelden we voor de eerste keer een regiobrochure samen 
waarin we zoveel mogelijk Open Monumentendag activiteiten in het 
Waasland samen brachten. Zondag 11 september is het weer zover! 
Gezien de positieve reacties op de vorige editie, maken wij hier met veel 
plezier een jaarlijkse traditie van. Want waar geen twijfel over bestaat 
is dat (onroerend) erfgoed echt leeft in het Waasland. Dat blijkt ook nu 
weer, als we zien hoe gemeenten en verenigingen opnieuw de handen in 
elkaar slaan om voor jong en oud een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod 
in elkaar te steken. Van ontbijtwandelingen tot bezoeken op archeolo-
gische sites, van tentoonstellingen tot molenfeesten. En vooral: veel 
bezoeken aan unieke Wase erfgoedpanden, al dan niet in verregaande 
fase van restauratie of herbestemming. 

Open Monumentendag in het Waasland belooft zo weer een even boei-
ende als uitbundige viering van het vele onroerend erfgoed in onze regio 
te worden. Met deze brochure onder de arm (of als download op de 
telefoon of tablet) kan je binnen je eigen gemeente op ontdekking gaan, 
maar evengoed en even makkelijk bij de buren langsgaan en je daar laten 
verwonderen. Hoe meer je bezoekt, hoe meer en hoe beter je de Wase 
regio en haar rijk en karakteristiek onroerend erfgoed leert kennen. 

Wij wensen jullie alvast een fantastische Open Monumentendag 
in het Waasland toe!

Vanwege het hele Erfpunt team en onze tien Wase gemeenten.

Graventoren, Rupelmonde





BEVEREN
DE VRASENESTRAAT. DE MEIR VAN BEVEREN
Organisator: Gemeente Beveren i.s.m. Hertogelijke 
Heemkundige Kring Het Land van Beveren vzw

Je kan er niet omheen, de Vrasenestraat is één van 
de belangrijkste straten van Beveren. Zij verbond en 
verbindt het centrum en de markt van de gemeente 
Beveren met Vrasene langs de oude weg van Antwer-
pen naar Brugge. In geen andere straat wisselden 
eigenaars en bewoners, handelshuizen en handelaars 
elkaar in zulk snel tempo af. 

Gids en heemkundige Richard Willems neemt je mee 
op een tijdsreis doorheen de geschiedenis van de 
middenstandswijk van Beveren. Hij vertelt je in geuren 
en kleuren wie er woonde en werkte, over de biosco-
pen, de cafés en handelszaken die de Vrasenestraat en 
de markt markeerden, en toont het leven van weleer 
aan de hand van oude foto’s, verhalen en prentbrief-
kaarten. 

Praktisch:  Locatie: Sint-Martinuskerk Beveren
Tijdstip: 10u30 - 12u; 15u - 16u30 (duurtijd = 90 min) 
Max. aantal personen: 20 personen - Gratis 
Reserveren via erfgoedhuis@beveren.be
Meer info: www.beveren.be/openmonumentendag-2022

Legende bij de symbolen:

 Geheel rolstoeltoegankelijk -  Niet rolstoeltoegankelijk

 Gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk 

 Activiteit voor kinderen

< Zomerse gidszondag erfgoedhuis en kunstdepot - Hof ter Welle

VAN STRAAT VAN DE RIJKEN NAAR HART VAN DE 
COMMERCIE: DE VRASENESTRAAT IN BEVEREN
Organisator: Gemeente Beveren i.s.m. Hertogelijke 
Heemkundige Kring Het Land van Beveren vzw

Als verbindingsweg tussen Antwerpen en Brugge 
heeft de Vrasenestraat altijd een centrale plaats inge-
nomen in de dorpsontwikkeling van Beveren. In de 
negentiende eeuw pronkten in deze residentiële straat 
vele prachtige burgerwoningen van notabele fami-
lies zoals Lesseliers, Weyn, Van Overloop, Hillegeer 
en Verhaert naast kleine éénlaagse huisjes van arbei-
ders en vakmensen. Er was dus een gezonde sociale 
mix. Na verloop van tijd werden de burgerwoningen 
tot winkels verbouwd en groeide de Vrasenestraat 
in de twintigste eeuw uit tot één van de belangrijkste 
winkelstraten van Beveren. Maar wist je ook dat er in 
de Vrasenestraat ook lange tijd twee brouwerijen, een 
mostaardfabriek en een cinema gevestigd waren?

Kom in deze mooie tentoonstelling alles te weten over 
het leven in de Vrasenestraat. Aan de hand van bouw-
plannen, objecten, foto’s en verhalen brengen we de 
Vrasenestraat van weleer terug tot leven. 

Praktisch:   Erfgoedhuis Hof ter Welle
Anna Piersdreef 2, 9120 Beveren
Iedere woensdag en zondag open van 14u tot 17u
Op Open Monumentendag open van 14u tot 18u
Reserveren niet nodig
Contactpersoon: erfgoedhuis@beveren.be 
Meer info: www.beveren.be/openmonumentendag-2022

KRUIBEKE
OPEN MONUMENTENDAG VOOR ANKER
Organisator: Lokaal bestuur Kruibeke, KWAK (Kruibeeks 
Weekeinde voor Alle Kunstenaars) en Tolerant vzw

Tijdens het maalmoment of één van de gratis rond-
leidingen in de getijdenmolen kom je vandaag alles 
te weten over de werking en geschiedenis van dit 
erfgoedpareltje. De kleinsten kunnen er zich uitleven 
met koekjes bakken. Geniet boven op de Gravento-
ren van een prachtig uitzicht over de Schelde en leer 
tijdens de beklimming wat bij over Gerardus Merca-
tor, die hier ooit gevangen zat. Het bloementapijt aan 
de voet van de toren werd gemaakt uit afvalmateriaal 
en is van de hand van de bewoners van het plaatse-
lijke Woonzorgcentrum. Op wandelafstand vind je de 
CNR-scheepswerf waar Tolerant vzw je onderdom-
pelt in de ambacht van de oude scheepvaart. Vaar zelf 
mee met één van de gerestaureerde historische boten! 
Speciaal voor vandaag strijkt de KWAK neer op de site. 
Met KWAK voor Anker stellen lokale fotografen, vertel-
lers, schilders, muzikanten, beeldhouwers en installa-
tie kunstenaars tussen 7 en 77 jaar hun interpretaties 
van, en liefde voor de Schelde tentoon. Of hoe oud en 
nieuw elkaar blijven inspireren. 



Praktisch:   Openingsuren:
Getijdenmolen en Graventoren: 10u30 – 17u
Kwak voor Anker en bezoek CNR-loods: 11u – 17u
Maalmoment Getijdenmolen: 10u30
Koekjes bakken: 10u30 – 12u30
Gratis rondleiding getijdenmolen: 11u30, 13u30 en 15u30
Adressen: Getijdenmolen: Nederstraat 2, 9150 Rupelmonde
Graventoren: Kasteelstraat zn, 9150 Rupelmonde
CNR-scheepswerf: Scheepsbouwersstraat 16, 9150 
Rupelmonde 
Reserveren niet nodig
Meer info: toerisme@kruibeke.be

OPENSTELLEN VAN DE POMPGEMALEN
Organisator: Een samenwerking tussen Stad Lokeren, 
Heemkundige Kring van Moerbeke-Waas Ercus en de 
Polder Moervaart en Zuidlede.

Wist je dat in de Durme- en de Moervaartvallei de 
pompstations het waterpeil regelen? Door de lage 
ligging en de afgesneden Durme moet het hemelwa-
ter naar hoger gelegen afwateringskanalen worden 
gebracht door middel van pompen. Dit noemt men 
bemalen, vandaar de naam pompgemaal. In Moerbeke 
en Eksaarde vind je er drie: Eksaardedam, De Leege 
Zijde en Spletteren. Tijdens Open Monumentendag 
kan je ze vrij bezoeken. Ontdek de kracht en geschie-
denis van deze bijzondere huisjes. 

Pompgemaal Eksaardsedam: 10u tot 17u
Pompgemaal De Leege Zijde: 12u tot 17u
Pompgemaal Spletteren: 14u tot 17u

Bezoek je ze graag alle drie? Volg dan deze wandellus 
van +/- 7km (39 – 40 – 38 - 39) op het netwerk van de 
Moervaartvallei. Voor Pompgemalen Eksaardedam en 
De Leege Zijde wandel je na knooppunt 39 nog even 
in de richting van knooppunt 46. Hierna keer je terug. 

Praktisch:   Zondag 11 september, gratis. Vrijwilligers van 
de Heemkundige Kring van Moerbeke-Waas Ercus en de 
Polder Moervaart en Zuidlede geven uitleg bij de pompge-
malen.
Reserveren niet nodig
Meer info: Infopunt Toerisme, via toerisme@lokeren.be of 
09 235 31 05

LOKEREN EN 
MOERBEKE
ONTBIJTWANDELING POMPEN OF VERZUIPEN. 
Organisator: Een samenwerking tussen Stad Lokeren, 
Heemkundige Kring van Moerbeke-Waas Ercus en de 
Polder Moervaart en Zuidlede.

Ochtendstond heeft goud in de mond. Of in dit geval 
water. In de vroege ochtend loodst onze gids je door 
het Openluchtmuseum aan de Zuidlede en Olent-
gracht. De twee opengestelde pompstations verra-
den de dubbele relatie tussen mens en water: soms 
bondgenoten, soms vijanden. De groene en waterrijke 
omgeving is het decor voor het debat rond klimaatver-
andering, droogte, stijging van de zeespiegel… 
Maak tijdens deze wandeling van anderhalf uur kennis 
met het Durmevraagstuk en de oeroude geheimen 
die de Olentgracht verbergt! Leer over het Sumpf-
gebiet, de “reikes” en het werk van de pompwachter, 
en verlies nooit meer je weg in dit labyrint van water. 
Afsluiten doe je met een ontbijt om bij te watertanden. 

Praktisch:  Zondag 11 september om 7u30 aan het Veldcafé, 
Eksaardedam 11, 9180 Moerbeke. Maximum 20 deelnemers. 15 
euro inclusief gidsbeurt van anderhalf uur en ontbijt.
Reserveren via https://toerismelokeren.recreatex.be/
Meer info: Infopunt Toerisme, via toerisme@lokeren.be of  
09 235 31 05



HEIRBRUGMOLEN
Organisator: Toerisme, Evenementen en Stadsmuseum 
Lokeren

De Heirbrugmolen uit 1873 is de enige overblijvende 
van de 47 molens die ooit op Lokers grondgebied ston-
den. De meester-molenaars malen er graan voor het 
Lokers Meulenbruued. Klim van de grond tot in de nok. 

Praktisch:   Zondag 11 september, gratis. Doorlopend 
te bezoeken met gids van 10 tot 17uur. Heirbrugstraat 160, 
Lokeren.
Reserveren niet nodig
Meer info: Infopunt Toerisme, via toerisme@lokeren.be of  
09 235 31 05 

SINT-GILLIS-WAAS
ROOMANMOLEN
Organisator: Gemeente Sint-Gillis-Waas

We vieren de 175e verjaardag van de Roomanmolen.
Op het programma:
• Proef het nieuwe molenbier
• De molen draait en maalt
• Workshops door Pomona 
• Tentoonstelling door HK De Kluize: geschiedenis van 

de Roomanmolen 
• Tentoonstelling en/of boekje ‘anekdotes 175 jaar 

Roomanmolen door de inwoners’
• Filmbeelden van molenverkiezing en andere gebeur-

tenissen aan de Roomanmolen 
• Feestcomité Sint-Pauwels opent een zomerterras van 

13u30 tot 18u
• Springkastelen
• Erfgoedsprokkel ‘Roomanmolen’ 

Praktisch:  Vrij toegankelijk
Reserveren niet nodig
Contactpersoon: Dienst Cultuur
Meer info: Cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be; 03 229 02 04

SINT-NIKLAAS
MUSEUMSITE ZWIJGERSHOEK – ‘RECHT DOOR 
ZEE. NAVIGEREN VAN 1500 TOT VANDAAG’
Organisator: Stad Sint-Niklaas i.s.m. een aantal part-
ners (zie link website hieronder)

De museumsite vormt een groene oase in de stadskern 
en herbergt verschillende boeiende collecties.
Tijdens OMD krijg je nog een laatste kans om de expo 
‘Recht door Zee. Navigeren van 1500 tot vandaag’ te 
bezoeken. De expo onderzoekt de technologische 
geschiedenis van navigatie-instrumenten en verkent 
het verrassende verband tussen tijd en plaats op zee. 
Via unieke voorwerpen ontstaat er een gevarieerd en 
interactief expositieprogramma rond de belangrijkste 
onderwerpen en schakelmomenten van koersbepaling 
op zee. 
Kinderen kunnen op zoektocht met behulp van de 
schattenkaart van kapitein Tuizentfloot.
Voor of na je bezoek kan je verpozen op de site, iets 
drinken in het Kraaiennest of in primeur kennismaken 
met het pas gerestaureerde Huis Janssens.

Praktisch:   Vrije toegang + open rondleidingen (max. 25 
personen) om 10u30 en 14u (inschrijven via link website hier-
onder) Zoektocht met schattenkaart voor kinderen.
Reserveren enkel voor de open rondleidingen via de website
Contactpersoon: Stefanie François
Meer info: https://www.museasintniklaas.be/plan-jouw- 
bezoek/recht-door-zee 



STEENTIJD IN HET 
SPORTKRINGPARK
Organisator: Erfpunt en Stad Sint-Niklaas 

Lang voor er sprake was van voetbalvelden, 
nog voor er sprake was van akkers en weilan-
den, werden de oevers van de Molenbeek al 
bezocht door de prehistorische mens. Onder 
de voormalige grasmat van het voetbalstadion 
Puyenbeke zijn de archeologen van Erfpunt en 
GATE bezig met het onderzoeken van de loca-
ties waar de oudste Sint-Niklazenaren kortston-
dig verbleven. We onderzoeken waar ze hun 
tenten hebben opgezet, waar ze ‘s avonds rond 
het kampvuur zaten en waar ze hun wapens en 
werktuigen vervaardigden.
We gidsen je graag rond op de opgraving. Daar-
naast voorzien we een gezellige familie-activi-
teit, waarbij gezinnen op en ludieke wijze kennis 
maken met de steentijd. 

Praktisch:   Adres: Watermolenstraat 106, 
Sint-Niklaas
Zaterdag 10 september: van 14 tot 17u
Zondag 11 september: van 10 tot 17u
Reserveren niet nodig
Contactpersoon: Anniek Elegheert (Erfpunt Academie)
Meer info: www.erfpuntacademie.be 

HUIS JANSSENS – KENNISMAKING MET HET 
GERESTAUREERDE HERENHUIS
Organisator: Stad Sint-Niklaas en Koninklijke Oudheid-
kundige Kring van het Land van Waas (KOKW)

Het Huis Janssens werd in 1878 gebouwd in opdracht 
van Alfons Janssens. Reeds in 1909 werd het gebouw 
aangekocht door de Stad en herbestemd tot museum. 
Het huis werd slechts beperkt verbouwd en behield in 
belangrijke mate de sfeer van het 19e-eeuwse heren-
huis. Kleuronderzoek en oude foto’s maakten ons 
echter duidelijk dat het 19e-eeuwse interieur niet te 
vergelijken was met het Huis zoals we het de voorbije 
decennia kenden. Tijdens de interieurrestauratie werd 
het gebouw in ere hersteld en werd het rijke kleur-
palet teruggebracht. Tegelijkertijd werd het gebouw 
voorzien van hedendaagse museumtechnieken. Het 
vernieuwde museum opent pas zijn deuren in 2023 
maar nu kan je in primeur kennismaken met de recent 
voltooide restauratie.

Praktisch:  Zie www.ontdeksintniklaas.be/ 
open-monumentendag
Reserveren niet nodig
Contactpersoon: Ronny De Mulder
Meer info: www.ontdeksint-niklaas.be/open-monumentendag

GROTE MARKT
Organisator: Stad Sint-Niklaas en eigenaars Landhuis 
en Huis Myle

De Grote Markt vormt van oudsher de centrale 
ontmoetingsplaats in de stad. Met de actuele klimaa-
tuitdagingen in het achterhoofd staat de Markt voor 
zijn grootste transformatie van de voorbije eeuw. Het 
stenen plein zal omgevormd worden tot een groene 
verblijfplaats met ruimte voor water, ontmoeting, rust 
én evenementen. 



Ook private actoren zagen de potenties en gaven 
prominente gebouwen een nieuwe toekomst. Je kan 
in het belevingscentrum in het Landhuis kennismaken 
met de ambitieuze plannen voor het marktplein. Ook 
het Landhuis zelf en het Huis Myle, beide herbestemd 
door een samenwerking van privébedrijven, stellen 
hun deuren voor je open. 

Praktisch:  Zie www.ontdeksintniklaas.be/ 
open-monumentendag
Reserveren niet nodig
Contactpersoon: Bieke Gevaert
Meer info: www.ontdeksintniklaas.be/open-monumentendag

BEZOEK AAN DE MELKERIJ EN HET WOONHUIS 
VAN DE MOUTERIJ IN SINAAI
Organisator: Stad Sint-Niklaas

Een nieuw stukje ´dorp´ op maat van Sinaai. Door de 
sanering van de vroegere fabriekssite (Melkerij, later 
plastiek) wordt de duurzame herontwikkeling van 
een stuk Sinaais erfgoed tot een modern wooncom-
plex mogelijk, met onder andere het behoud van de 
bestaande schouw en de gele art-decogevel. 
Wie weet nog waar welke machine stond? Heemkring 
Den Dissel toont tientallen oude foto’s, kom kijken en 
vergelijken!
Opvallend geel art deco vinden we ook terug in 
villa van de voormalige Mouterij Claus (ontworpen 
omstreeks 1880 door August Waterschoot), waar meer 
dan honderd jaar lang mout, de grondstof voor bier, 
werd geproduceerd. Over de mouterij, die 1985 werd 
afgebroken, valt nog heel wat te vertellen door de 
aanwezige gidsen. Mogelijks valt er zelfs een biertje te 
proeven.

Praktisch:  Zie www.ontdeksintniklaas.be/ 
open-monumentendag
Reserveren niet nodig 
Contactpersoon: Bieke Gevaert
Meer info: www.ontdeksintniklaas.be/open-monumentendag

STEKENE
RONDLEIDINGEN KERK H. KRUIS STEKENE EN 
BEGELEID BEZOEK AAN TOREN
Organisator: Gemeentebestuur Stekene i.s.m. Heem-
kundige Kring d’ Euzie, kerkfabriek H. Kruis Stekene, 
Kerkfabriek Sint Jacobus Kemzeke, Kerkfabriek 
O.L.V.O.O. Klein-Sinaai, Kerkfabriek O.L.V. Bijstand 
Hellestraat

Tijdens Openmonumentendag willen we graag de 
duurzaamheid van onze H. Kruiskerk in de schijnwer-
per zetten. 
In de kerk loopt een tentoonstelling over de huidige 
restauratie van het dak, de herbestemming van 
de kerken in Stekene en het beheersplan van dit 
beschermd monument.
Je komt ogen te kort: er zijn enkele waardevolle kerk-
schatten uit de 17de en 18de eeuw te zien en er hangen 
schoolplaten en stokkaarten (met Bijbelse taferelen) 
uit de grote verzameling van de Heemkring d’Euzie.
Bovendien zullen er beperkte begeleide rondleidin-
gen naar de toren mogelijk zijn. Tijdens de rondlei-
ding wordt het leven in en rond de kerk uit de doeken 
gedaan. Deze plaatsen zullen snel volzet zijn, dus 
schrijf zeker tijdig in!

Praktisch:   Kerkstraat, 9190 Stekene. Begeleid toren- 
bezoek: draag makkelijke schoenen. Vanaf 13u elk uur 1 rond-
leiding. De rondleiding zelf duurt ongeveer 45 minuten
Max. 10 personen/groep. Schrijf tijdig in!
Reserveren via telefoon of per email
Contactpersoon: Annick De Wilde
Meer info: 03 790 03 72, cultuur@stekene.be
www.stekene.be



FIETSEN LANGS DE VELE KAPELLETJES IN 
STEKENE
Organisator: Gemeentebestuur Stekene i.s.m. Heem-
kundige Kring d’ Euzie, kerkfabriek H. Kruis Stekene, 
Kerkfabriek Sint Jacobus Kemzeke, Kerkfabriek 
O.L.V.O.O. Klein-Sinaai, Kerkfabriek O.L.V. Bijstand 
Hellestraat

De route van 40km brengt fietsers langs alle kapel-
letjes en kerken van de gemeente en loopt tot net bij 
Sint-Gillis-Waas. Samensteller van de route, Luc De 
Brant (Heemkundige Kring d’ Euzie), wil de kapelletjes 
opnieuw in de kijker zetten: “Kapellen zijn de laatste 
getuigen van een bloeiende buurtwerking. Ze waren 
wegwijzers in het toenmalige wegennet. Ze zijn het 
kleinste erfgoed in ons openbaar domein.”
“Wie geen binding heeft met deze bescheiden merk-
tekens in onze leefwereld gunt ze nauwelijks nog een 
blik. ‘Waarom zou je, ze zijn toch allemaal hetzelfde?’ 
Het zijn inderdaad allemaal kapelletjes, maar lijken 
niet op elkaar. Wie erin slaagt om deze route af te 
ronden, begrijpt wat ik bedoel.”

Praktisch:   Fietsroute 40 km
Reserveren niet nodig
Contactpersoon: Annick De Wilde
Meer info: 03 790 03 72, cultuur@stekene.be
www.stekene.be, https://kapel.deuzie.be/ 

Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen is een 
neogotische kerk met het koor naar het westen 
gericht in Klein-Sinaai. Uniek aan de kerk is dat ze een 
nevenbestemming heeft gekregen: in de middenbeuk 
worden nog erediensten gehouden, maar in de zijbeu-
ken bevindt zich een wielermuseum. De kerk is dus 
nooit ontwijd geweest om haar te herbestemmen als 
museum. 
In de zijbeuken van de kerk bevindt zich een wielermu-
seum met truitjes van bekende renners zoals Fabian 
Cancellara, Francesco Moser, Eddy Merckx, Johan Van 
Summeren, Tom Steels, Niels Albert en Mario Cipol-
lini. Elk jaar, op de eerste zondag van maart, vindt er 
een fietsenzegening plaats.

Praktisch:   Kasteelstraat, 9190 Stekene
Bezoek mogelijk van 14u tot 17u
Reserveren niet nodig
Contactpersoon: Annick De Wilde
Meer info: 03 790 03 72, cultuur@stekene.be
www.stekene.be

BEZOEK AAN DE O.L.V. BIJSTAND KERK 
HELLESTRAAT
Organisator: Gemeentebestuur Stekene i.s.m. Heem-
kundige Kring d’ Euzie, kerkfabriek H. Kruis Stekene, 
Kerkfabriek Sint Jacobus Kemzeke, Kerkfabriek 
O.L.V.O.O. Klein-Sinaai, Kerkfabriek O.L.V. Bijstand 
Hellestraat

Aan Hellestraat nr. 29 werd in 1851 een kapel opgericht 
waar ook godsdienstlessen werden gegeven. Tot 1936 
was hier een schooltje, waarna het als woonhuis werd 
ingericht. 
In plaats van de oude kapel werd in 1912 een nieuw 
kerkje gebouwd. Het is een eenvoudig zaalkerkje 
onder zadeldak, getooid met een dakruiter welke voor-
zien is van een met leien bedekt dakje. In 1913 werd 
Hellestraat als afzonderlijke parochie erkend. Het 
kerkje werd beschouwd als voorlopige kerk, maar een 
definitieve kerk is er nooit gekomen.
In de kerk worden vanaf het 2e decennium van de 21e 
eeuw geen weekenddiensten meer gehouden, maar 
weekdag- en schoolvieringen alsook liturgische plech-
tigheden als huwelijk, begrafenis… vinden er nog wel 
plaats. De laatste vijf jaar zijn er heel wat renovatie-
werken uitgevoerd.

BEZOEK AAN DE O.L.V.O.O. KERK KLEIN-SINAAI
Organisator: Gemeentebestuur Stekene i.s.m. Heem-
kundige Kring d’ Euzie, kerkfabriek H. Kruis Stekene, 
Kerkfabriek Sint Jacobus Kemzeke, Kerkfabriek 
O.L.V.O.O. Klein-Sinaai, Kerkfabriek O.L.V. Bijstand 
Hellestraat

Bezoek de kerk met nevenbestemming en verschil-
lende kapellen op de beeweg in Klein-Sinaai. Ontdek 
ook de niet-kerkelijke functies van dit pareltje op 
Stekens grondgebied.



Praktisch:  Hellestraat 188 A, 9190 Stekene
Bezoek mogelijk van 10u tot 17u
Reserveren niet nodig
Contactpersoon: Annick De Wilde
Meer info: 03 790 03 72
cultuur@stekene.be
www.stekene.be

TEMSE
HONDERD JAAR TEMSICA
Organisator: Zaakvoerders Bar Coupé i.s.m. gemeente 
Temse

Maak kennis met het gebouw en de mensen achter 
Den Temsica! Oude foto’s, krantenknipsels en affi-
ches, archiefdocumenten en markante voorwerpen, 
schetsen een beeld van een eeuw Temsica. Zowel de 
architectonische waarde van het gebouw, de initiatief-
nemers en uitbaters, en het rijke verenigingsleven dat 
er zijn stek vond, komen aan bod in deze tentoonstel-
ling. 

De voormalige feestzaal op de eerste verdieping vormt 
het uitgelezen decor voor deze afwisselende expo. 
Tegelijk krijgen wandelaars op het voetgangersge-
deelte van de Temsebrug en de kaaimuur een selec-
tie binnen- en buitenzichten te zien van het markante 
gebouw en de staat waarin het zich bevindt. 

Praktisch:  Bar Coupé (gebouw Temsica), Wilfordkaai 38, 
9140 Temse. Expo te bezoeken op zondag 11 september van 
10 tot 18u. Max. aantal personen: 20 in de feestzaal (1ste 
verdieping).
Reserveren niet nodig 
Contactpersoon: Wim Van Stappen, 
wim.van.stappen@telenet.be, 0496 65 69 45
Meer info: Er is geen info vooraf beschikbaar. Op de dag zelf 
zullen de bezoekers een flyer of beknopte brochure kunnen 
meenemen. 

 
BEZOEK AAN GERESTAUREERDE KAPEL 
REGENTIESTRAAT
Organisator: Gemeentebestuur Stekene i.s.m. Heem-
kundige Kring d’ Euzie, kerkfabriek H. Kruis Stekene, 
Kerkfabriek Sint Jacobus Kemzeke, Kerkfabriek O.L.V.O.O. 
Klein-Sinaai, Kerkfabriek O.L.V. Bijstand Hellestraat

De kapel O.-L.-Vrouw van Lourdes in de Regentiestraat 
(Kemzeke) werd dankzij de heer Gilles Van Rumst 
opgericht. Hij liet deze kapel in 1878 bouwen op de 
linkerhoek van zijn eigendom. Binnen in de kapel 
staat op de achtergrond het mooie Mariabeeld. Aan de 
zijkant vind je het beeld van de biddende Bernadette. 
De kapel is nu eigendom van de Kerkfabriek Sint-Ja-
cobus (Kemzeke). Nog steeds wordt de Lourdeskapel 
dagelijks bezocht en versierd met kaarsen en bloemen.
De kapel werd volledig gerestaureerd en opnieuw 
ingewijd op 22 mei 2022. Laat ons deze, één van de 
oudste Lourdeskapel van ons land, in ere houden!

Praktisch:   Regentiestraat, 9190 Stekene
Bezoek mogelijk van 13u30 tot 17u
Reserveren niet nodig
Contactpersoon: Annick De Wilde
Meer info: 03 790 03 72, cultuur@stekene.be
www.stekene.be



ZWIJNDRECHT
DE SINT-MARTINUSKERK TUSSEN VERLEDEN EN 
TOEKOMST
Organisator: Gemeente i.s.m. Heemkundige Kring 
Zwij ndrecht Burcht en kerkraad

De Martinuskerk in Burcht zit volop in een herbestem-
mingstraject. Tijdens Open Monumentendag staan we 
stil bij het verleden en de pracht en praal, en kijken we 
naar wat de toekomst brengt, met bijzondere aandacht 
voor het spanningsveld tussen bewaren en herbestem-
men.

Praktisch:
Reserveren niet nodig
Contactpersoon: Menno Claes
Meer info: cultuur@zwij ndrecht.be en 
www.zwij ndrecht.be/herbestemming
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