
Land van Waas
Land met verleden

Alle musea en collecties in de regio

Musea Waasland



Met deze handige brochure hebt u een beknopt
maar vrij volledig overzicht in handen van de
museale initiatieven en openbare collecties in het
“zoete” Land van Waas, een regio met een
gemeenschappelijk verleden en een rijk cultureel
erfgoed.

Ze is een eerste tastbaar resultaat van ‘muwa’, een
overlegplatform en projectmatig
samenwerkingsverband tussen de museale
initiatieven van het Waasland en het
provinciebestuur. 

Deze brochure is ook binnen handbereik op de
provinciale website www.oost-vlaanderen.be of
rechtstreeks op www.muwa.be, aangevuld met de
aankondigingen van alle tijdelijke evenementen en
tentoonstellingen. 

Speciale aandacht gaat naar het educatieve
(kwis)luik dat kinderen en jongeren (inter)actief
laat kennismaken met alles wat de Wase musea en
heemkringen aan erfgoed te bieden hebben. En dat
is heel wat, zoals u in deze weliswaar beknopte,
inleidende brochure al kunt merken.

Jean-Pierre Van Der Meiren
gedeputeerde

Aan de lezer



In de vroegere pastorie van
Bazel werd door de Heem-
kundige Kring Wissekerke een
klein, maar mooi heemkundig
museum ondergebracht. Het
wil de plaatselijke geschiede-
nis levendig houden en verza-
melt, bewaart, onderzoekt en
toont heemkundige voorwer-
pen, foto’s en documenten.
Het museum beschikt over
een bijzonder rijk archief met
stukken uit de 16de tot de
20ste eeuw. Vanaf 1 april
2002 behelst het museum
ook een authentieke herberg
anno 1900, waar u aange-
naam kan verpozen. In het
museumwinkeltje zijn talrijke
publicaties over de streek-
geschiedenis verkrijgbaar.
Ieder jaar is er een nieuwe
thematentoonstelling.

Educatieve mogelijkheden: 
Werken met klassen is mogelijk, wanneer u dit
vooraf bespreekt met secretaris Hugo Declerck 
(tel. 03-774 19 71).

Bazel (Kruibeke)
Heemmuseum Wissekerke

Kruibekestraat 2, 9150 Bazel • tel. 03-774 52 63
peter.dewilde@skynet.be
www.wissekerke.be
Open van Pasen tot Allerheiligen elke zondag van 14 tot 18 u
Toegang: gratis



Reeds in de 10de eeuw stond op de plaats
van het huidige kasteel een waterburcht, die
deel uitmaakte van een versterkingsgordel
aan de Schelde. Van de talrijke verbouwin-
gen zijn de kelder uit de 15de eeuw en de
toren uit de 16de eeuw de oudste restanten.
In 1778 werd het kasteel eigendom van het
oude adellijke geslacht Vilain XIIII, dat lange
tijd de burgemeesters leverde voor de ge-
meente Bazel. In de 19de en de 20ste eeuw
hadden opnieuw belangrijke verbouwingen
plaats en kreeg het interieur zijn huidig
cachet. In 1981 werden het kasteel, het im-
posante poortgebouw, de oude duiventoren
en de elegante hangbrug over de parkvijver
beschermd als monument. Acht jaar later
kocht de gemeente Kruibeke het kasteel, dat
vandaag het decor vormt voor culturele
activiteiten (concerten, tentoonstellingen),
vergaderingen en recepties.

Educatieve mogelijkheden: 
Rondleidingen, met bezoek aan het
kasteelinterieur en het kasteelpark, zijn
mogelijk na afspraak.

Bazel (Kruibeke)
Kasteel Wissekerke

Koningin Astridplein 17, 9150 Bazel • tel. 03-740 04 00 • fax 03-740 04 01
www.muwa.be
Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 17 u, van april tot oktober ook op
zondag van 14 tot 17 u
Toegang: gratis



De knap gerestaureerde zolder van het kasteel

Cortewalle is een geschikte locatie voor dit streek-
museum, een initiatief van de heemkundige kring
Het Land van Beveren. Naast stukken die het verle-
den van het museum illustreren bevat het museum
ook een interessante collectie gereedschap van
verdwenen ambachten en waardevolle voorwerpen
uit het huisraad van weleer. Samen zijn die stukken
een sprekende weerspiegeling van het vroegere
volksleven in de streek.
In 1856 telde de kantschool van Beveren meer dan
200 leerlingen. Een apart gedeelte van de zolder is
dan ook gereserveerd voor het kantmuseum, waar
de groei en de bloei van het kantwerken in Beveren
in beeld wordt gebracht.

Educatieve mogelijkheden: 
Rondleidingen, met een bezoek aan het Heem-
kundig Museum en het kasteel, zijn mogelijk na
afspraak met de Dienst voor Toerisme (03-750 15
82).

Beveren
Gemeentelijk Heemkundig Museum

Kasteel Cortewalle, Zwarte Dreef 2, 9120 Beveren
www.landvanbeveren.be
Open van 1 mei tot 30 september elke eerste zondag van de maand van 14
tot 17 u. Groepsbezoek buiten de vaste openingstijden is mogelijk na
afspraak met de Dienst voor Toerisme (03-750 15 82).
Toegang: gratis



Het fort Liefkenshoek werd aan het einde van de
16de eeuw aangelegd om Antwerpen te beschermen
tegen de Spaanse troepen van Alexander Farnese.
Het fort en de wal werden in 1985 beschermd als
monument én als waardevol landschap. De site op
zich is dus een bezoek waard, maar het fort herbergt
ook een landbouwmuseum met gereedschap uit de
cultuurhistorische collectie van de Beverse heem-
kundige kring. Daarnaast is er een permanente
tentoonstelling over de ontwikkeling van de Waas-
landhaven.

Educatieve mogelijkheden: 
Rondleidingen, met een bezoek aan het Landbouw-
museum en het fort Liefkenshoek, zijn mogelijk na
afspraak met de Dienst voor Toerisme (03-750 15 82).

Kallo (Beveren)
Gemeentelijk Landbouwmuseum

Fort Liefkenshoek, Ketenislaan 4 – haven 1974, 9130 Kallo
www.landvanbeveren.be
Open van 1 mei tot 30 september elke eerste zondag van de maand van 14
tot 17 u. Groepsbezoek buiten de vaste openingstijden is mogelijk na
afspraak met de Dienst voor Toerisme Beveren (03-750 15 82).
Toegang: gratis



Het Stedelijk Museum Lokeren herbergt een omvang-
rijke collectie huisraad, meubilair en gebruiksvoor-
werpen, aangevuld met historische kostuums en een
selectie schilderijen van voornamelijk Lokerse
kunstenaars uit de 19de en de 20ste eeuw. Aparte
zalen zijn gewijd aan de landelijke Vlaamse keuken,
de religieuze kunst en volkscultuur, de lokale textiel-
industrie, het plaatselijke drukkerswezen, de schut-
tersgilden. Opmerkelijk zijn voorts de rijke verzame-
ling Gallo-Romeinse en Egyptische stukken en de
gave collectie aardewerk. Op de bovenverdieping is
er aandacht voor de Lokerse haarsnijderijen en vindt
men de reconstructie van een bakkers- en een
slagerswinkel. Ieder jaar vinden tijdelijke tentoon-
stellingen plaats.

Educatieve mogelijkheden: 
Jaarlijks organiseert het museum enkele tentoon-
stellingen voor kinderen. Er zijn voor het jeugdige
publiek ook specifieke rondleidingen en ateliers
over het museumwerk, tegels, het brood en de
bakkerij, en Egypte. Er zijn ook vragenlijsten voor
kinderen.

Lokeren
Stedelijk Museum Lokeren

Markt 15a, 9160 Lokeren • tel. 09-340 50 64  • fax 09-340 50 64
museum@lokeren.be
www.muwa.be
Open op woensdag, donderdag en zondag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u
Toegang: gratis



Nieuwkerken-Waas (Sint-Niklaas)
Heemkundig Museum Nieuwkerken 200/700

Gijselstraat 110, 9100 Nieuwkerken-Waas (Sint-Niklaas)
tel. 03-776 38 16 (Daniel Grumiau)
toon.vincqueer@skynet.be • www.muwa.be
Open op dinsdag van 14 tot 16 u, elke eerste zondag van de maand van 14
tot 17 u, Paasmaandag, Erfgoedweekend, Ambachtelijk weekend, Open
Monumentendag. Wegens verhuis is het museum gesloten tot Pasen 2003.
Toegang: gratis

Het Heemkundig Museum Nieuwkerken 200/700
belicht op een educatieve, maar frisse manier de
voornaamste facetten van het Nieuwkerkse volks-
leven. De vaste expositiekern wordt geregeld aan-
gevuld met thematentoonstellingen. Het archief van
de heemkundige kring en de dia- en fototheek
kunnen door vorsers, genealogen, studenten of
andere geïnteresseerden na afspraak geraadpleegd
worden.

Educatieve mogelijkheden: 
Een rondleiding voor groepen is mogelijk, indien u
dit tijdig aanvraagt (€ 1,00 per persoon). Er zijn ook
werkbladen voor leerlingen uit het lager onderwijs.



De Spaanse Molen van Rupelmonde is de enige nog
werkende getijdenmolen in Vlaanderen. De molen,
ooit in het bezit van de Graven van Vlaanderen, werd
meermaals door brand en oorlogen verwoest en
telkens heropgebouwd. De molen werd gebruikt om
tarwe, rogge en boomschors te malen. In 1982 werd
de getijdenmolen een beschermd monument. Sinds
1997 is de molen volledig gerestaureerd en opnieuw
maalvaardig. Bezichtig hier het grootste binnen-
molenrad van ons land, de asput met het raderwerk,
de steenzolder met vier steenkoppels en het indruk-
wekkende eiken dakgebinte op de graanzolder met
het sleepluiwerk. Tijdens de maaluren geeft de mole-
naar u graag een rondleiding en een maaldemon-
stratie.

Educatieve mogelijkheden: 
In de getijdenmolen worden educatief opgebouwde
wisseltentoonstellingen georganiseerd over molino-
logische thema’s (in 2002 Wagenmakerij, i.s.m.
Levende Molens ; alle graden L.O. en S.O.). Voor
scholen is een combinatiebezoek aan het natuur-
educatief centrum Waterhuis en de getijdenmolen
mogelijk (alle graden L.O.). Rondleidingen, met een
bezoek aan de getijdenmolen en/of de thema-
tentoonstelling, zijn eveneens mogelijk na afspraak.

Rupelmonde (Kruibeke)
Getijdenmolen Kruibeke

Nederstraat, 9150 Rupelmonde-Kruibeke
tel. 03-744 10 13 • fax 03-744 10 13
toerisme.kruibeke@belgacom.net • www.muwa.be
Open in april, mei, juni, september en oktober van 10 tot 12 u en van 13
tot 17 u, gesloten op maandag. In juli en augustus alle dagen van 10 tot
18 u. Gesloten van Allerheiligen tot Pasen.
Toegang: gratis



Deze middeleeuwse vesting had 17 torens en diende
hoofdzakelijk voor de verdediging van de Schelde en
de Rupel. Tot op vandaag bleven de restanten van
een 12de-eeuwse waterburcht bewaard, omgeven
door een wal. Vanaf de torentinne heeft u een mooi
zicht op de Scheldevallei. De ruïne maakt deel uit
van het Mercatoreiland. In 1544 werd Gerardus
Mercator hier beticht van ketterij en gevangengezet
in het gravenkasteel van Rupelmonde.
De thema’s die in de educatief opgebouwde
tentoonstelling Mercators Schrijn aan bod komen,
worden geïllustreerd met klank, beeld en tastbaar
reconstructiemateriaal. Op elke etage wordt een
scène uit Mercators leven uitgebeeld. Ook het
ideologische spanningsveld tijdens de Reformatie en
de inquisitie komt aan bod. Op de laatste verdieping
zetten we samen met u de stap naar het heden.

Educatieve mogelijkheden: 
Voor scholen is een combinatiebezoek aan het
natuureducatief centrum Waterhuis en de Graven-
toren mogelijk (alle graden L.O.). Rondleidingen,
met een bezoek aan de Graventoren en de tentoon-
stelling Mercators Schrijn, zijn eveneens mogelijk
na afspraak.

Rupelmonde (Kruibeke)
Graventoren Kruibeke

Kasteelstraat, 9150 Rupelmonde • tel. 03-744 10 13 • fax 03-744 10 13
toerisme.kruibeke@belgacom.net • www.muwa.be
Open in april, mei, juni, september en oktober van 10 tot 12 u en van 13
tot 17 u, gesloten op maandag. In juli en augustus alle dagen van 10 tot
18 u. Gesloten van Allerheiligen tot Pasen.
Toegang: 1,24 • groepstarief 0,74 • kinderen jonger dan 6 jaar
gratis • op vertoon van deze brochure individueel 0,74, scholen 0,62



Zoals de naam aangeeft,
herbergt het Pijp- en
Tabaksmuseum voor-
werpen en informatie-
bronnen over pijpen,
sigaren, sigaretten en
tabak. De educatief
opgebouwde collectie,
met talrijke prachtig
versierde pijpmodellen,

belicht onder andere de ontwikkeling van de kleipijp.
Die werd ooit gemaakt van Chinees porselein, dat
vanaf 1723 werd verdrongen door meerschuim.
Prachtig gesculpteerde meesterwerkjes bewijzen de
talrijke mogelijkheden van die laatste delfstof. Sinds
1821 is de bruyèrepijp (gemaakt uit het wortelhout
van de gelijknamige plant) het meest in trek. In de
mooie vitrinekasten staan ook tabaksdozen en
luciferdoosjes uitgestald. Het museum bezit voorts
een tiental apparaten voor het maken van sigaren. U
maakt ook kennis met exotische pijpen uit Afrika,
Azië en Noord- en Zuid-Amerika én u kan hier de
grootste sigaar ter wereld bewonderen.

Educatieve mogelijkheden: 
Iedere bezoeker krijgt een gratis gids.

Sint-Niklaas
Historisch Pijp- en Tabaksmuseum

Regentiestraat 29, 9100 Sint-Niklaas
tel. 03-766 60 60 • fax 03-766 50 62
www.muwa.be
Open op zondag van 10 tot 13 u. Ook na afspraak.
Toegang: 1,50 • groepstarief (meer dan 10 personen) 1,00 • op
vertoon van deze brochure 1,00



Het Mercatormuseum toont de rijke Mercatorcollectie
van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land
van Waas: authentieke globes, kaarten en atlassen uit
de 16de eeuw, stuk voor stuk van de hand van Gerard
Mercator. Aan de hand van kaarten, plannen en
instrumenten wordt u meegenomen op een historische
wandeling langs de mijlpalen uit de cartografie (voor en

na Mercator) en het wijzigende wereldbeeld. Ook de
modernste technieken, zoals ze toegepast worden in het
Nationaal Geografisch Instituut in Brussel, worden in het
museum gepresenteerd.

Educatieve mogelijkheden : 
Rondleidingen zijn mogelijk na afspraak. Er zijn boven-
dien educatieve pakketten voor scholen: Mercator en de
ontdekkingsreizen (actieve rondleiding met opdrachten,
3de graad L.O.), Moderne Cartografie, Projectiemetho-
den, Historiek van de cartografie (invulbladen met
vragen en opdrachten, telkens 3de graad S.O), atelier
plaatsbepaling en kaartgebruik (3de graad S.O.), bro-
chure voor leerkrachten (3de graad S.O.).

Sint-Niklaas
Mercatormuseum

Zamanstraat 49, 9100 Sint-Niklaas
tel. 03-777 29 42 • fax 03-766 50 57
stedelijke.musea@sint-niklaas.be • www.muwa.be
Open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 14 tot 17 u, zondag van 10
tot 17 u. Ook na afspraak.
Toegang: 2,50 • op vertoon van deze brochure 2,00



Het Museum Zwijgershoek is gehuisvest in een
voormalig fabriekspand en telt vijf collecties. Het
Internationaal Ex-libriscentrum stelt 160 000 ex-
librissen (eigendomsmerk dat in boeken wordt ge-
kleefd) en gelegenheidsgrafiek uit 50 landen ten-
toon. Barbierama geeft een levendig overzicht van de
geschiedenis van de haar- en
lichaamsverzorging, met vier
volledig ingerichte kap-
salons uit het begin van de
20ste eeuw. De collectie Van
muziekdoos tot grammofoon schetst de evolutie van
de geluidsregistratie. De archeologische collectie
presenteert de resultaten van de opgravingen van de
Boudeloabdij in Klein-Sinaai. De breigoedcollectie
ten slotte belicht de geschiedenis van de breigoed-
nijverheid in Sint-Niklaas. 

Educatieve mogelijkheden: 
Rondleidingen zijn mogelijk na afspraak (in
Barbierama en Van muziekdoos tot grammofoon ook
voor blinden en slechtzienden). Er zijn bovendien
educatieve pakketten voor scholen: geluidsatelier
(2de en 3de graad L.O.), drukatelier (3de graad L.O.,
1ste graad S.O., B.S.O.), breiatelier (3de graad L.O.),
museumles De geschiedenis van de verlichting (2de
graad L.O.).

Sint-Niklaas
Museum Zwijgershoek

Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas
tel. 03-777 29 42 • fax 03-766 50 57
stedelijke.musea@sint-niklaas.be • www.muwa.be
Open van april tot oktober van dinsdag tot en met zaterdag van 14 tot 17u,
zondag van 10 tot 17 u. Ook na afspraak.
Toegang: 1,50 • op vertoon van deze brochure 1,00
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In een monumentaal, gerestaureerd
herenhuis uit 1928 presenteren de
Salons u een selectie uit het stedelijk
kunstpatrimonium. Het prachtige
interieur is een sfeervol decor voor de
rijke collectie stijlmeubelen, siervoor-
werpen en schilderijen uit de 16de tot
de eerste helft van de 20ste eeuw. Er
is werk te zien van onder meer De
Braekeleer, Rops, Boulenger, Artan,
Laermans en Evenepoel. Ook de Wase
schilders zijn goed vertegenwoordigd.

Educatieve mogelijkheden: 
Rondleidingen zijn mogelijk na afspraak. Er zijn
bovendien educatieve pakketten voor scholen:
Spring erin Kaatje (actieve rondleiding en atelier;
3de kleuterklas en 1ste graad L.O.), museumspel
Huis in schuifjes (2de graad L.O.), Na de twist
(atelier over het gelijknamige schilderij van Fernand
De Braekeleer; 2de graad L.O.), Kunstenaarsatelier
(3de graad L.O.), Upstairs - Downstairs (verkenning
van het herenhuis met oog voor de tegenstelling
rijke burgerij - dienstboden; 3de graad L.O.),
Museumateliers over de thema’s kleuren, seizoenen
in geuren en kleuren, landschappen, stillevens,
portret (alle klassen L.O.).

Sint-Niklaas
Salons voor Schone Kunsten

Stationsstraat 85, 9100 Sint-Niklaas
tel. 03-777 29 42 en 03-778 17 45 • fax 03-766 50 57
stedelijke.musea@sint-niklaas.be • www.muwa.be
Open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 14 tot 17 u, zondag van 10
tot 17 u. Ook na afspraak.
Toegang: 1,50 • op vertoon van deze brochure 1,00



Dit museum toont relicten uit het volkskundige en
kunsthistorische verleden van het Land van Waas.
Het herbergt objecten uit alle Wase gemeenten.
Wanneer u informatie zoekt over de Wase geschie-
denis vindt u zeker ook uw gading in de uitgebreide
bibliotheek, het archief of het documentatiecentrum.
Samen zijn zij de meest complete informatiebron
over het verleden van het Land van Waas.

Sint-Niklaas
Zetel van de Koninklijke Oudheidkundige
Kring van het Land van Waas

Zamanstraat 49, 9100 Sint-Niklaas 
(postadres: K.O.K.W., postbus 144, 9100 Sint-Niklaas)
tel. 03-776 32 80 (Alfred Van der Gucht) • www.muwa.be
Open: Het museum kan uitzonderlijk en enkel na afspraak bezocht
worden. Bibliotheek, archief en documentatiecentrum K.O.K.W. op
zaterdag van 14 tot 17 u, vrijdag van 10 tot 12 u en na afspraak.
Toegang: gratis



Het Museum Oud Gemeentehuis Sint-Pauwels is het
fotoarchief van alle deelgemeenten van Sint-Gillis-
Waas. U kan het digitaal raadplegen of snuisteren in
de mappen en het fotokabinet van dorpsfotograaf
Florent De Vijlder. Ieder jaar wordt een thema-
tentoonstelling georganiseerd, zoals Burgemeesters
van voor de fusie, Schuttersgilde Sint-Sebastiaan,
Oudste documenten, Verenigingsvaandels … Het
fotoarchief zal vanaf 7 augustus 2002 ook te
raadplegen zijn in het Museum Oud Vredegerecht.

Educatieve mogelijkheden: 
Rondleidingen (kennismaking met de inhoud en de
indeling van het archief, gevolgd door
zoekopdrachten) zijn mogelijk na afspraak.

Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas)
Museum Oud Gemeentehuis Sint-Pauwels
Dries 21, 9170 Sint-Pauwels
Open: Museum Oud Gemeentehuis Sint-Pauwels : van mei tot eind
september elke eerste en derde zondag van de maand van 10 tot 12.30 u.
Raadpleeg ook onze website voor occasionele openingsdagen
(kerkpleinfeesten en kermissen). Groepen ook na afspraak.

Museum Oud Vredegerecht Sint-Gillis-Waas
Kerkstraat 63, 9170 Sint-Gillis-Waas
Open: Museum Oud Vredegerecht Sint-Gillis-Waas : opening 7 augustus
2002. Gelieve vooraf te informeren naar de openingstijden, omdat ze bij de
verschijning van deze brochure nog niet bekend waren.

tel. 03-776 40 90 (Romain D’hollander)
dekluize@mail.com of dhollandertrier@cs.com • www.dekluize.net
Toegang: gratis



Het museum, onder de hoede van de Heemkundige
Kring d’EUZIE, is gevestigd op de bovenverdieping
van het vroegere stationsgebouw van Stekene. Het
museum presenteert ieder jaar minstens twee
historische of heemkundige thematentoonstellingen
(in het voor- en het najaar) over de fusiegemeente
Stekene, het Waasland en zijn inwoners. In hetzelfde
gebouw bevindt zich het archief en het documen-
tatiecentrum van d’EUZIE, dat toegankelijk is tijdens
de openingsuren van het museum.

Educatieve mogelijkheden: 
De thematentoonstellingen belichten verschillende
aspecten van een thema of persoon en brengen
stukken bij elkaar die normaal gesproken niet op
één plaats te vinden zijn. Aangezien het thema
minstens tweemaal per jaar wisselt, belooft een
geregeld bezoek altijd iets nieuws. Het documen-
tatiecentrum en het archief hebben als zwaartepunt
de heemkunde in Oost-Vlaanderen en in Stekene in
het bijzonder. De leden van d’EUZIE delen de kennis
die zij hebben verzameld graag met u.

Stekene
Museum Oud-Station

Stadionstraat 113, 9190 Stekene
tel. 03-779 54 48 • fax 03-790 10 88
luc.tirez@skynet.be • http://come.to/deuzie
Open op zondag van 10 tot 12 u, behalve in juli en augustus en op
wettelijke feestdagen. Ook na afspraak.
Toegang: gratis



Het Gemeentemuseum herbergt de vaste tentoon-
stelling Temse aan de Schelde en beschikt over een
ruimte voor wisseltentoonstellingen. De vaste
tentoonstelling brengt de geschiedenis van Temse en
de Schelde voor u tot leven. U vindt hier archeolo-
gische voorwerpen, oude kaarten en documenten,
maquettes, foto’s van Temse in het algemeen en de
Boelwerf in het bijzonder, kunstwerken, zeldzame of
merkwaardige objecten … Er is bijzondere aandacht
voor de scheepsbouw. Voor het ontrafelen van de
plaatselijke geschiedenis kan u ook terecht in de
bibliotheek en het archief.
De wisseltentoonstellingen focussen op zowel kunst
met de grote K als verdienstelijk hobbyisme en
bestrijken uiteenlopende culturele, kunstzinnige en
historische thema’s.

Educatieve mogelijkheden: 
Rondleidingen zijn mogelijk na afspraak.

Temse
Gemeentemuseum

Kasteelstraat 16, 9140 Temse
tel. 03-710 13 30 (weekdagen); 03-771 48 18 (weekend) • fax 03-771 47 83
burgemeester@temse.be • www.muwa.be
Open op zaterdag van 14 tot 18 u, zondag van 10 tot 12 u en van 14 tot 
18 u. Groepen ook na afspraak.
Toegang: gratis



Het Museum Heraldiek Benelux bevindt zich in het
oude textielcomplex Dacca. De collectie omvat
gemeentewapens uit de Benelux, familiewapens,
gemeente- en landsvlaggen, slag- en steekwapens,
helmen, een harnas, afbeeldingen van ordetekens …
Het museum herbergt een gespecialiseerde
bibliotheek over heraldiek, banistiek, genealogie en
ordetekens.

Educatieve mogelijkheden: 
Rondleidingen voor groepen
zijn mogelijk na afspraak
gedurende het hele jaar.

Temse
Museum Heraldiek Benelux

Kasteelstraat 74, 9140 Temse
tel. 03-710 97 51 • fax 03-771 47 83
heraldiek@temse.be • www.muwa.be
Open van april tot november op zaterdag van 14 tot 18 u, zondag van 10
tot 12 u en van 14 tot 18 u. Ook na afspraak.
Toegang: gratis



Het Priester Poppemuseum is ondergebracht in het
geboortehuis van Edward Poppe (1890-1924). Het
vroegere bakkerswinkeltje en het woonhuis van de
familie Poppe-Ogiers zijn ingericht als museum, met
het authentieke huisraad en de persoonlijke
bezittingen van priester Poppe. U snuift hier de
gezinssfeer van weleer op en maakt kennis met het
leven en werk van deze priester, die in 1999 door
paus Johannes Paulus II zalig werd verklaard.

Educatieve mogelijkheden: 
Rondleidingen voor groepen zijn
mogelijk na afspraak gedurende
het hele jaar.

Temse
Priester Poppemuseum

Priester Poppestraat 35, 9140 Temse
tel. 03-771 51 31 • fax 03-771 94 34
temse@toerismevlaanderen.be  • www.muwa.be
Open van april tot november op zaterdag en zondag van 14 tot 16 u. Ook
na afspraak.
Toegang: gratis



Het Heemmuseum is ondergebracht in het kasteel
Blauwendael, midden in een publiek wandelpark.
Het geeft een overzicht van de sociale en culturele
geschiedenis van Waasmunster. Ambachten,
volksdevotie en huisraad zijn enkele van de thema’s.
Het kasteel Blauwendael en het park zijn op zich al
een bezoekje waard. Het kasteel dateert van 1607,
maar werd in 1889 bijna volledig vernieuwd in neo-
Vlaamse-renaissancestijl.

Educatieve mogelijkheden: 
Rondleidingen zijn mogelijk na afspraak.

Waasmunster
Heemmuseum Waasmunster

Kasteel Blauwendael, Kerkstraat 21, 9250 Waasmunster
tel. 052-46 20 92
www.muwa.be
Open elke tweede zondag van de maand van 10 tot 12 u en van 14 tot 
17 u. Ook na afspraak.
Toegang: gratis



In het nieuwe abdijgebouw, een modern ontwerp uit
1975 van de hand van Dom Hans Van der Laan, werd
een museum ingericht dat de geschiedenis van de
oorspronkelijke abdij Roosenberg in ere houdt.
Eeuwenoude oorkonden, kaarten, meubilair,
religieuze kunst- en gebruiksvoorwerpen en boeken
schetsen een beeld van de abdij van de stichting in
1237 tot op vandaag. Te midden van de rust van de
bossen vervult het gebouw vandaag een eigentijdse
functie als bezinningscentrum.

Educatieve mogelijkheden: 
Rondleidingen zijn mogelijk na afspraak.

Waasmunster
Museum van de Abdij Roosenberg

Oudeheerweg-Heide 3, 9250 Waasmunster
tel. 03-772 33 92
www.muwa.be
Open van februari tot oktober elke zondag van 14.30 tot 16.30 u, gesloten
op kerkelijke feestdagen. Ook na afspraak.
Toegang: gratis



In mei 2003 opent het Molenmuseum met een vol-
ledig vernieuwde presentatie in het gerenoveerde
kasteel Puyenbrug. Ook een openluchtproject met
draaiende en malende molens op schaalmodel is in
voorbereiding.
De centrale thema’s van het Molenmuseum zijn de
molentechniek van weleer en de hedendaagse toe-
passingen ervan. Zo wordt onder meer stilgestaan bij
de ontstaansgeschiedenis van de bij uitstek Vlaamse
staakmolen. Daarnaast komt ook de toekomst van
wind- en waterenergie aan bod. Ieder jaar is er een
nieuwe thematentoonstelling.
Tijdens de renovatie blijft het moleninformatie-
centrum geopend. In de nabijgelegen oranjerie kan u
in diezelfde periode terecht voor de tentoonstelling
‘Verleidelijk verjaard. Industrieel en pre-industrieel
erfgoed in Oost-Vlaanderen’.

Educatieve mogelijkheden: 
Rondleidingen op maat zijn mogelijk na afspraak.

Wachtebeke
Provinciaal Molenmuseum

Provinciaal Domein Puyenbroeck, Puyenbrug 5, 9185 Wachtebeke
tel. 09-342 42 40 • fax 09-342 42 56
mo@oost-vlaanderen.be • www.oost-vlaanderen.be
Open van 1 mei tot 30 september alle dagen van 10 tot 18 u. Wegens
renovatie is het Molenmuseum gesloten tot mei 2003.
Toegang: gratis



Bazel Heemkundige kring Wissekerke
Secretaris Hugo De Clerck, Vilain XIIII-laan 50, 9150 Kruibeke, 03-774 19 71
Voorzitter Jeroom De Jonghe, Broekstraat 57, 9150 Kruibeke, 03-774 11 19

Beveren Heemkundige kring Het Land van Beveren
Secretaris Aurèle De Witte, Mispellaan 9, 9120 Beveren, 03-775 30 73

e-mailadres aurele.de.witte@village.uunet.be
Voorzitter Roger Van Roeyen, Gravendreef 2, 9120 Beveren, 03-775 73 80

Elversele Heemkundige kring Braem
Secretaris Luc Peleman, Schuttershof 2, 9140 Elversele, 052-46 39 99
Voorzitter Marcel De Kimpe, Vestwegel 5, 9140 Elversele, 052-46 00 25

Lokeren Heemkundige kring De Souvereinen
Secretaris Alex Dierick, Lammeken 55, 9160 Lokeren, 09-348 40 43

O/Voorzitter Marcel Pieters, Beukenlaan 21, 9160 Lokeren, 09-348 28 39

Moerbeke Heemkundige kring Moerbeke
Bestuurslid Filip De Block, Prijckestraat 6, 9180 Moerbeke, 09-346 79 83

e-mailadres deblock.filip@planetinternet.be

Nieuwkerken Heemkundige kring Nieuwkerken 200/700
Secretaris Antoon Vincqueer, Uilenstraat 76, 9100 Nieuwkerken, 03-776 45 04

e-mailadres toon.vincqueer@skynet.be
Voorzitter Daniël Grumeau, Gyselstraat 23, 9100 Nieuwkerken, 03-776 38 16

Sint-Gillis-Waas Heemkundige kring De Kluize
Secretaris Ria Braem, Houtvoortstraat 29, 9170 Sint-Gillis-Waas, 03-770 70 68
Voorzitter Romain D’Hollander, Grouwesteenstraat 32, 9170 Sint-Gillis-Waas, 03-776 40 90

Sint-Niklaas Koninklijke Oudheidkundige kring van het land van Waas – K.O.K.W.
Correspondentie K.O.K.W., Postbus 144, 9100 Sint-Niklaas

Secretaris Luc De Witte
Voorzitter Alfred Van der Gucht

Stekene Heemkundige kring d’Euzie
Bestuurslid Luc Tirez, Dorpstraat 47, 9190 Stekene, 03-779 54 48

Secretaris Jackie Thiron, Verkenstraat 25, 9190 Stekene, 03-779 89 81
e-mailadres jthiron@be.packardbell.org

Waasmunster Heemkundige kring ‘t Sireentje, 
Voorzitter André Roels, Wareslagdreef 60, 9250 Waasmunster, 052-46 20 92
Secretaris Omer Tempels, Nederheirweg 38, 9250 Waasmunster, 052-46 08 96

Lijst Heemkundige Kringen 
in het Waasland



Dienst Toerisme Beveren, Grote Markt 2, 9120 Beveren, 03-750 15 80
Dienst Toerisme Lokeren, Markt 2, 9160 Lokeren, 09-340 94 74/75
Dienst Cultuur Moerbeke, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke, 09-346 80 05
Dienst Toerisme Kruibeke, Nederstraat 2, 9150 Rupelmonde, 03-744 10 13
Dienst Cultuur Sint-Gillis-Waas, Kerkstraat 29, 9170 Sint-Gillis, 03-727 17 00
Dienst Toerisme Sint-Niklaas, Grote Markt 45, 9100 Sint-Niklaas, 03-777 26 81
Dienst Toerisme Stekene, Polenlaan 46, 9190 Stekene, 03-790 15 16
Dienst Toerisme Temse, Wilfordkaai 23, 9140 Temse, 03-771 51 31
Dienst Toerisme/Cultuur Waasmunster, Vierschaar 1, 9250 Waasmunster, 052-46 00 11
Dienst Cultuur Wachtebeke, Dr. J. Persynplein 6, 9185 Wachtebeke, 09-342 71 65

Lijst Diensten Toerisme/Cultuur 
in het Waasland

Verzamel 4 stempels en win!

Deze brochure biedt u nu al gratis toegang tot of 
een reductie voor 21 musea in het Waasland. 
Volg deze brochure en vraag de stempels in elk museum.
Als u vier stempels van verschillende musea 
verzameld hebt, stuur dan deze kaart terug. 
Zo maakt u kans om mooie prijzen te winnen.



deze publicatie is een initiatief van het
provinciebestuur Oost-Vlaanderen
i.s.m. de Wase musea
ontwerp dienst Communicatie • druk dienst Informatica

op te sturen naar:

Provincie Oost-Vlaanderen
Museumconsulentschap
muwa
Gouvernementstraat 1
9000 Gent


