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Wonen aan het water, een droom voor velen… Ook voor u? 
Brig biedt stijlvolle, afgewerkte nieuwbouwappartementen, met een overvloed aan licht 

en uitzicht. U vindt Brig op een ideale locatie voor actieve levensgenieters: 
aan de Rupel, dicht bij het centrum van Boom en bij het recreatiedomein De Schorre.

Bovendien komt Brig in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief van 6%*. 

* Ontdek de voorwaarden op onze website of contacteer ons voor meer informatie.

STIJLVOL WONEN AAN HET WATER

Een ontwikkeling van

WWW.BRIG-BOOM.BE

Informatie en verkoop

Belfius Immo
02 222 77 59

infobelfiusimmo@belfius.be

VERLAAGD
BTW-TARIEF VAN 6%*

Beste Bomenaars,

Met het wereldberoemde Tomorrowland, De Schorre en prachtige wandel

routes langs het water heeft Boom heel wat bijzondere troeven in huis. Maar 

er is veel meer dan dat! Wist je dat onze steenbakkerijen beschermd erfgoed 

zijn, dat er tal van topondernemingen in onze gemeente gevestigd zijn en dat 

hier zelfs een replica van het imposante New Belgicaschip gebouwd wordt? 

Al deze en nog veel meer van Booms troeven wisten al menigeen te bekoren. 

Zo vonden vorig jaar weer heel wat nieuwe bewoners een warm nest in Boom. 

Ook verschillende ambitieuze bedrijven streken hier neer. En in een periode 

waarin wandelen in eigen land actueler was dan ooit, mocht onze gemeente  

natuurlijk tal van bezoekers ontvangen. Zelfs in de lastige Covid19tijden 

staan we hier met enige trots even bij stil. Toch mikken we niet louter op groei 

en zetten net zozeer in op kwaliteit. In Boom is het goed wonen, werken en 

leven. Nu én in de toekomst.

Boom is in beweging. Meer dan ooit. De uitdagingen zijn groot, de ambities 

nog veel groter. We blijven bouwen aan tal van projecten, stimuleren onze 

ondernemers en verwelkomen nieuwe initiatieven. Tijd om al deze activi teiten 

en investeringen, die van onze gemeente een bruisend Boom maken, in de 

spotlights te zetten. 

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om iedereen die hier woont, 

werkt, onderneemt, opgroeit, leeft én beleeft te bedanken. Ik lanceer daarbij 

ook een warme oproep om lokaal te blijven kopen, de mensen in je wijk beter 

te leren kennen en activiteiten met de buurt op touw te zetten.  

De gemeente en het Lokaal Bestuur verlenen hieraan hun volle steun.  

Samen brengen we Boom tot bloei!

Veel leesplezier. 

 

Namens jullie College van Burgemeester en Schepenen.

CONTACT

Lokaal Bestuur Boom,
Antwerpsestraat 44, 2850 Boom
+32 3 880 18 00 | info@boom.be
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Op Instagram-stap
in Boom.

Je hebt ze misschien al wel in het straatbeeld gespot; de nieuwe, open 

kunstroute uitgewerkt onder de hashtag #BeleefBoom. Om voor extra 

beleving te zorgen in het handelscentrum voerde deze interactieve

tocht je de afgelopen maanden al langs muurschilderingen, licht

projecties en graffitiwerken. De komende tijd hebben we nog verschillende

nieuwe Instagramchallenges voor jou in petto. De routes brengen je 

tot bij verschillende verborgen parels, zoals de steenbakkerijen en het 

scheepvaartverleden. Je kan natuurlijk ook steeds zelf eropuit trekken  

en op ontdekking gaan. Deel jouw favoriete plekken of momenten via 

de hashtag #BeleefBoom ook met de rest van de wereld en word Insta-

famous!

28 AUGUSTUS 2020  GEMEENTELIJK PARK
INSTA PIC BY © HUSKI_ODIN

8 FEBRUARI 2021  TROLLENBOS
INSTA PIC BY © LAURA_VERHULST

8 FEBRUARI 2021  TROLLENBOS
INSTA PIC BY © JESSICNOBELS

18 MEI 2020  SCHORRE
INSTA PIC BY © CHLOELUYCKX.PHOTOGRAPHY

1 NOVEMBER 2020  DE SCHORRE
INSTA PIC BY @ LRZ_PHOTO

13 JULI 2020  TRATTORIA KAAI
INSTA PIC BY © MONSIEURLAFUNK

20 DECEMBER 2020  BLAUWSTRAAT
INSTA PIC BY © BELLIE.VE

Deel ook jouw favoriete 
plekken of momenten

via de hashtag

Street Art  
in de kijker 

Yellow Brick Road, de ima  gi

naire weg uit de Wizard 

of Oz, is de naam van het 

street artproject van de 

Boomse kunstenaar Kanter 

Dhaenens. Her en der in

onze gemeente vind je 

graffiti werken van bekende

en zelfs inter nationaal 

gerenommeer de artiesten. 

Het Lokaal Bestuur van 

Boom breidt de route 

langzaam maar zeker uit. 

Never say ever in Hoek is 

een werk van Mr. Leenknecht 

die hiermee aangeeft dat je 

je dromen moet nastreven. 

Zeg nooit ‘ooit’ met andere 

woorden: blijf je droom niet 

uitstellen, want de kans dat 

het afstel wordt, is groot. 

Waar wacht jij nog op?



6. 7.

Bloeiende
bouwprojecten in Boom.
In gesprek met Geert Schoofs, onze projectcoördinator. 

Geert Schoofs is afkomstig van 

Dessel en noemt zichzelf een 

rasechte Kempenaar. Maar wel 

eentje die zijn hart verloor aan 

Boom bij zijn huidige job als 

projectcoördinator voor het 

Autonoom Gemeentebedrijf 

van de gemeente Boom (AGB). 

“Toen we hier met mijn zoon 

kwamen om te basketten, zag 

ik al dat Boom een plek is met 

veel potentie. Wat mij opviel is 

dat er grote sociale uitdagingen 

zijn. Maar ook het verhaal van de 

oude industrieën trekt mij enorm 

aan. Ik hou van historische land

marks en daar iets van te kunnen 

maken. Boom vooruit krijgen 

door de prachtige bouwkansen 

te benutten; daar doe ik het 

voor.” Gebouwen geven een 

impuls aan de omgeving. Geert 

laat weten daarom met trots te 

kijken naar de vele projecten die 

hij reeds verwezenlijkte.

INTERVIEW

“Toen we hier met mijn zoon kwamen om
te basketten, zag ik al dat Boom een plek is
met veel potentie.”

Achter de schermen
van het AGB Boom Plus 

Het AGB is een verzelfstandigd bedrijf 

van de gemeente. “AGB Boom Plus 

heeft als taak om de vastgoedregie 

van de gemeente te voeren met het 

oog op rendabiliteit en maatschap

pelijke relevantie”, legt Geert Schoofs 

uit. Het AGB richt zich op de ver

betering van het Booms patrimonium, 

en heeft daarbij een regisserende en 

adviserende rol. De focus ligt onder 

andere op de handelsas en leeg

staande ge    bouw en. “De beslissings

lijnen zijn dankzij onze organisatie 

korter en er zijn een aantal fiscale 

voordelen. Het AGB legt zowel ver

antwoording af aan de gemeenteraad 

als aan de algemene vergadering van 

aandeelhouders wanneer er een len

ing moet worden gewaarborgd.” 

Het AGB heeft een raad van bestuur 

en een dagelijks bestuur in de vorm 

van een directie comité. 

“Er zijn twee mede werkers, ikzelf en 

mijn gewaardeerde collega Micheline 

Paredis. Als ervaren vastgoed en 

bestuursjuriste bekleedt zij niet alleen 

de functie van secretaris van de raad 

van bestuur, maar houdt ze ook de 

pen vast bij de aan en verkoopaktes, 

verkoop en aankoopbeloftes, samen

werkingsakkoorden enzovoort. 

Ook in ons bestuur zijn er een aantal 

deskundigen die mee de beslissingen 

vormgeven. Wij zijn een zeer sterk en 

complementair team dat zich inzet 

om een antwoord te bieden bij allerlei 

complexe vastgoedvraagstukken”, 

besluit Geert Schoofs.

Hoe het allemaal begon

Van projectleider tot bouw

aannemer. Binnen tien jaar 

tijd schopte Geert het zelfs 

tot directeur van een sociale 

huisvestings maatschappij.  

Zo kreeg hij, via het opzetten 

van vele grote en kleine bouw

projecten, de kunst van zowel 

publieke als private samenwer

king onder de knie. “Ik bouwde 

een groot netwerk op in de over

heids en vastgoedsector. Sinds 

2014 werk ik onder meer als con

sultant voor diverse organisaties 

zoals Limburgse Reconversie 

Maatschappij en Gemeenschaps

onderwijs GO!.”

Complexe projecten,
boeiende uitdagingen

In 2016 startte Geert als project

coördinator voor het AGB; dit is 

het Autonoom Gemeentebedrijf 

van de gemeente Boom. Het is 

opgericht door de gemeente 

en is de motor voor het beheer 

van het gemeentelijk patrimo

nium. Geerts eerste opdracht 

was de vermarkting van de 

projectgronden Bassinstraat en 

PachtersleiWest. Hij is degene 

die ervoor zorgt dat alle partijen 

samenwerken, zowel interne als 

externe betrokkenen als private 

partners, ontwikkelaars, ambte

naren en het politieke bestuur. 

“Een aantal zeer complexe 

projecten vormden al een tiental 

jaren een grote uitdaging.” Zulke 

ingewikkelde knopen, met ver

schillende belangen en met zo 

wel reglementaire als ruimtelijke 

beperkingen, ontwarren is het 

liefste wat Geert doet. “Het zien 

van oplossingen in een berg van 

vraagstukken en dan stapje voor 

stapje het plan uitrollen, geeft 

mij enorm veel energie. Na een 

carrière van ondertussen al bijna 

dertig jaar, kan ik fier terugkijken 

op heel wat mooi gebouwde 

projecten die een impuls geven 

aan hun omgeving.”

“Het zien van oplossingen in 
een berg van vraagstukken en 
dan stapje voor stapje het plan 
uitrollen, geeft mij enorm veel 
energie.”



De stations-
omgeving  
verbindt

De kaai -
beleving aan
het water

Samen groeien
naar meer kwaliteit.

2030
HEEFT GROTEHEEFT GROTE
PLANNEN

BOOM

Meer weten?
Check snel de handige roadmap voor
de toekomst die je bij dit magazine vindt! 

Wie rondrijdt in Boom

kan er niet naast kijken:

onze gemeente is aan het

veranderen. De zaadjes voor 

een nieuw en krachtig Boom 

zijn geplant, en de komende 

jaren kunnen we hiervan de 

vruchten plukken.

Het is met andere woorden 

het moment om verder te 

investeren in onze gemeente  

en de welvaart van elke 

Bomenaar. We vergeten 

daarbij niemand, geen wijk 

of straat.

 

Plannen vragen tijd, veel tijd 

zelfs, voorbereiding en uite

raard ook financiën. Daarom 

heeft het Lokaal Bestuur een 

ambitieus plan geschreven 

om tot pakweg 2030 in alle 

wijken en op alle fronten aan 

de slag te gaan.

Deze kaart is daarvoor

een handige roadmap.

Dat allemaal onder de titel: 



“Wat begon als vrijwilligerswerk groeide
uit tot wat het bedrijf Moker nu is: een
metaalatelier gespecialiseerd in kunst.”
Flor Broes - metaalkunstenaar op het hoogste niveau
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Vakmanschap uit
Boom, beroemd tot
ver daarbuiten. 
In gesprek met Flor Broes

Hoe het allemaal begon

In 1987 besloot Flor Atelier Moker 

op te richten. “Dat lag helemaal in 

lijn met mijn ingenieursopleiding

en mijn ervaringen in de cul

turele sector.” Wat begon als 

vrijwilligerswerk groeide uit tot 

wat het bedrijf Moker nu is: een 

metaalatelier gespecialiseerd in 

kunst. “Theater en tvdecors 

evolueerden naar kunstwerken.” 

Ondertussen telt het atelier vijf 

medewerkers. “Mensen komen 

met een ontwerp naar ons dat wij 

voor hen uitvoeren. We beginnen 

met een 3Dtekening met be

hulp van de nieuwste software en 

daarna bouwen we het ontwerp 

effectief uit. We werken enkel met 

staal, inox en alumi nium.” Moker  

heeft dus zowel de creatieve 

rekencapaciteit van een inventief 

ingenieur in huis, als de vakkennis  

van toptechnologische metaal

bewerking in staal, inox of 

Het atelier van Moker is gevestigd in Boom, België, maar hun realisaties
vinden we terug over de hele wereld. En dit allemaal dankzij de 64-jarige 
Flor Broes die zich eind jaren zeventig, naar eigen zeggen, geroepen voelde 
om in deze streek te investeren. “Ik begon bij Hoek 76 en tien jaar later kon 
ik hier mijn eigen stukje grond kopen.” 

INTERVIEW alumi nium. “Ondertussen werken we ook veel in het 

buitenland; onze kunstwerken staan verspreid over 

de hele wereld: Amerika, NieuwZeeland, Zuid

Ame rika, China, en verschillende landen in Europa. 

Begin dit jaar zou ik naar Seoul gaan om kunst

werken te helpen installeren, maar dat zal wellicht 

niet lukken. We zijn nog even op België aangewezen, 

maar ik geloof dat dat snel verandert.”

Welkome evolutie

Ook al gaat hij volgend jaar op pensioen, Flor wil 

Moker zo lang mogelijk laten voortbestaan. “Door 

de jaren heen heb ik Boom heel hard zien evolueren 

en ik geloof dat dat nog wel even zo doorgaat. Als 

we alleen al kijken naar het industrieterrein: ik was 

de eerste die hier een stuk grond kocht en nu staat 

het hier vol ambitieuze bedrijven. Dat vind ik zeker 

een welkome aanvulling. Net zoals de evenementen 

die de streek doen opleven; ik ontmoet niet alleen 

vrienden maar ook mensen van andere bedrijven, 

wat naast aangenaam ook nuttig is.”

Eindeloos veel mogelijkheden

Flor laat weten dat hij erg blij is met hoe Boom zijn 

mogelijkheden benut. “Ik mis hier eigenlijk niets. Als 

ik echt iets zou moeten noemen; zou een fietspad 

hier wel welkom zijn, zodat mijn werknemers en ik 

veilig met de fiets tot hier kunnen geraken. Er is plek 

voor, dus waarom niet? Er mag voor mijn deur ook 

een station met deelfietsen neergezet worden, want 

mensen die met de trein komen, kunnen dit zeker 

gebruiken.”

CONTACT

“Wat begon als vrijwilligerswerk
groeide uit tot wat het bedrijf
Moker nu is: een metaalatelier
gespecialiseerd in kunst.”

Moker, Industrieweg 11, 2850 Boom
+32 3 888 96 86 | info@moker.be
www.moker.be
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Duurzaam en kwalitatief
de toekomst tegemoet.

Op weg naar een
klimaatneutrale
gemeente

Met de ondertekening van het Burgemeestercon

venant 2030 onderschrijft de gemeente de ambitie 

om de CO2 uitstoot drastisch (40%) te verminderen. 

Samen met IGEAN en onze inwoners maken we 

vanaf 2021 werk van een klimaatactieplan. Met de 

ondersteuning van Vormingplus zullen inwoners ook 

actief kunnen participeren in de opmaak van dit actie

plan. Intussen wordt gewerkt aan een verbetering

van de energieefficiëntie van het gemeentelijk 

patrimonium, zetten we een zonnepanelenproject 

en een popuprecyclagepark op poten en sturen 

we tuinrangers op pad. Ook blijven we inzetten op 

deelmobiliteit, de opvang en recuperatie van hemel

water, onthardingsprojecten en de vergroening van 

de openbare ruimte.

Kwalitatief wonen is een basisrecht

In Boom maken we onverminderd werk van de strijd 

tegen ongezonde woningen. Met de ondersteuning

van een intergemeentelijke woningcontroleur worden

versneld conformiteitsattesten voor huurwoningen 

ingevoerd en pakken we discriminatie, leegstand en 

verwaarlozing aan. Naast de ‘Visie sociaal wonen’ 

wordt ook een ‘Lokaal toewijzingsreglement voor 

sociaal huren’ opgesteld. Voorts wordt de woon

ontwikkeling rond de stationsomgeving opgenomen 

en krijgt het masterplan voor De Klamp verder vorm.

Duurzame mobiliteit in Boom

Heb je net als Flor Broes af en toe een fiets nodig? 

Dan kan je die huren via Cloudbike. Je vindt de 

fietsen in een van de 15 ‘dropzones’ die over heel de 

gemeente verspreid staan. Om een van de fietsen te 

huren, download je de Cloudbikeapp en registreer 

je een gebruikersaccount. Op het kaartje in de app 

vind je de dichtstbijzijnde fiets terug. Vervolgens 

scan je de QRcode om het slot te ontgrendelen

en je bent klaar voor vertrek! Na gebruik parkeer je 

de deelfiets weer in een dropzone bij je eindbestem

ming. Voor meer info surf je naar www.cloudbike.be.

Veilig op weg

Naast deelfietsen heeft het Lokaal Bestuur Boom 

nog heel wat andere actiepunten geformuleerd die 

bijdragen aan een veilige mobiliteit. Zo gaat er veel 

aandacht naar schoolveilige omgeving en, komen er 

extra verkeerslichten, worden traject en snelheids

controles opgezet en wordt het parkeerbeleid ge

optimaliseerd. Verder komt er een nieuw fietspad 

langs het station en de N177. En ook sluipverkeer 

wordt tegengegaan, terwijl het openbaar vervoer 

een extra boost krijgt. Je kan alle initiatieven online 

bekijken in het Booms beleidsmagazine.



Dromen van
een nieuwe Kaai.
Nog meer beleving aan het water.

Een van Booms grote plannen is het Kaaiplateau, waar een over-

kapping zal komen. Nu liggen de dijken en de Markt hoger dan het 

straatniveau. Het deel van de Grote Markt tot de kade zal overkapt 

worden, zodat dit gelijk getrokken wordt en je hier als wandelaar 

gemakkelijk en aangenaam overheen kan wandelen.

Maar dat is niet alles. Tussen de Windstraat en het Bruidssluiersteegje  

zal een ontwikkelaar appartementen bouwen. “Als we vanop het huidige 

niveau zouden starten, dan zie je het water niet. Maar wanneer je de 

gebouwen iets uit de grond tilt, kan het gelijkvloers ingericht worden 

als horecazone met terrassen die een prachtig uitzicht bieden op de 

Rupel. We kunnen zo’n 150 woongelegenheden bouwen op deze

ma nier. Zo wordt de Kaai volledig heringericht en worden wagens 

onder de grond geleid zodat je er autovrij in het groen kunt vertoeven. 

De omgevingsvergunning werd recent ingediend. We staan te popelen 

om eraan te beginnen. We mikken erop om in 2021 de eerste steen van 

het Kaaiplateau te leggen.”



Kom thuis in 
een oase van rust,
met een eindeloos zicht
op water en groen

Wonen op de nieuwe KAAI in Boom

• Zuidgericht frontaal waterzicht voor elk appartement
• Terrassen tot 54,4 m² met uniek zicht op het water
• Guest room voor vrienden en familie
• Meeting room voor vergaderingen, familiefeesten…

INFO EN VERKOOP
+32 (0)3 771 00 01
info@rocade.be
www.rocade.be

INFO EN VERKOOP
+32 (0)3 888 38 88
boom@dewaele.com
www.dewaele.com

www.rupelsky.be
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Winkelen in  
het centrum.
Een tour doorheen Booms
bekendste winkelstraten.

Lokaal ondernemen, het is een echte metier. Niet vanzelfsprekend 
maar als je het goed doet, zeker de moeite waard. Voor iedereen.
De gemeente Boom doet er dan ook alles aan haar gepassioneerde  
initiatiefnemers te blijven ondersteunen.

“Ik weet dat er veel plannen zijn en ik kan niet wachten tot deze uit   ge voerd worden”, luidt het

eensgezind bij de Boomse ondernemers. Op bezoek bij zes gedreven zaakvoerders in ons

winkelcentrum! 
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“Boom staat in bloei.”
Jules van de gelijknamige schoenenzaak  
is een Booms entrepreneur pur sang.

Jules Deleersnijder is de 26-jarige 

uitbater van Schoenen Jules in 

de Boomse Hoogstraat. “Ik heb 

de winkel nu zo’n drieënhalf jaar 

en aan de overkant run ik ook 

Schoenen Jules Kids. Eigenlijk 

doe ik alles zelf. Van inkoop tot 

management tot marketing; je 

moet echt wel een soort duizend-

poot zijn om vandaag met succes 

een zaak te runnen.” Het liefst van 

al staat Jules als verkoper in zijn 

winkel. “Ik ben hier elke dag te 

vinden. Het actief verkopen vind 

ik het leukste omdat ik geniet 

van het sociale contact met de 

klanten.” 

Ondernemersbloed

Deze jonge zelfstandige heeft het 
niet van vreemden. “Mijn ouders 
zijn ook allebei zelfstandig en mijn 
grootvader startte 60 jaar geleden 
met de bekende Boomse kleding

zaak Van Den Bril, die mijn neef 
nu runt. Mijn moeders lederwaren
zaak, Piccobello, zit hier ook bij 
ons in de straat.”

Ons kent ons

Dat sociale gegeven is iets dat 
Jules nauw aan het hart ligt. “Ik 
loop hier over straat en kan ge
woon iedereen vrolijk goeiedag  
zeggen. Ik ben hier geboren 
en getogen dus mijn familie en 
vrienden wonen hier.” Van kinds 
af aan bezoekt Jules de gekende 
evenementen zoals de Braderij, de 
Jaarmarkt en Theater aan Twater. 
“Ik geniet enorm van de activi
teiten in Boom en hoop dat nog 
lang te mogen doen.”

Hoop doet (be)leven

“Corona heeft het er niet gemak
kelijker op gemaakt, maar toch 

staat Boom in bloei.” Jules is
ervan overtuigd dat Boom de
stijgende lijn te pakken heeft.
“De nieuwe gebouwen plus de
positieve projecten geven een boost.”
Daar zouden we nog meer beleving 
kunnen creëren.” Het recreatie
aanbod is al best groot, dus dit 
zou volgens Jules ook benut kunnen 
worden in het winkelaanbod. “Wij 
zetten ons als handelaars elke dag 
opnieuw sterk in om, in samenwer
king met alle partners, nog meer 
nieuwe winkels en bezoekers aan 
te trekken. Op die manier houden 
we het centrum volop draaiende.”

CONTACT

Schoenen Jules,

Hoogstraat 9, 2850 Boom

+32 3 297 90 07 | info@schoenenjules.be

www.schoenenjules.be

INTERVIEW

“Ik hou van  
de Boomse  
hoffelijkheid.”
Ilse van Amplifon is op alle 
vlakken een luisterend oor.

Sociale sfeer

Ilse volgt haar klanten nauw op en 
dat schept een band. “We heb
ben in ons cliënteel alle leeftijds
groepen, maar het grote publiek  
is hier toch wel 65 plus.” Aan
gezien Ilse bij de aanschaf van  
een hoorap paraat een naservice  
biedt van minstens vijf jaar, bouwt 
ze vaak een band op met haar 
klanten. Zeker in tijden van corona 

merkt ze dat er nood is aan dat 
sociale. “Ik voel dat sommige 
mensen eenzaam zijn en ons als 
vertrouwens persoon zien. Ik vind 
het fijn dat ze weten dat dat hier 
ook kan en mag.”

Beloftevol Boom

Zelf komt Ilse uit Hemiksem en 
zegt ze verrast te zijn door de 
hoffelijkheid van de Bomenaars. 
“Mensen stoppen hier gewoon als 
ik het zebrapad wil oversteken. 
Daar kan ik echt van opkijken. Net 
zoals ik enorm kan genieten van 
het ‘s ochtends aankomen in de 
gemeente, mijn auto te parkeren 
en de rust van de Rupel en de 
wind over mij te laten komen.” Ilse 
kijkt uit naar de nieuwe gebouwen  
en projecten die op dit moment 
uitgewerkt worden. “Het zou 
prachtig zijn als de winkelstraat 
groter wordt en dit nieuwe on
dernemers naar Boom trekt.” Ze 

hoopt dan ook dat de gemeente 
de handelaars blijft ondersteunen 
en is bovendien benieuwd naar de 
ideeën van de nieuwe coördinator 
van de handelskernversterking. 
En net zoals Boom heeft ook Ilse 
mooie plannen voor 2021! “Ik kan 
er helaas nog niet te veel over  
zeggen behalve: Stay tuned!”

CONTACT

Amplifon hoorcentrum Boom

Blauwstraat 13, 2850 Boom

+32 3 888 78 99

www.amplifon.com

INTERVIEW

Hoewel velen Amplifon misschien zien als 

een keten, is audiologe Ilse Wille (33) in het 

hoorcentrum van Boom de zelfstandige uit-

baatster. “Onze zaak is er voor alles wat met 

gehoor te maken heeft. Je kunt hier terecht 

voor een hoortest, om hoortoestellen uit 

te proberen, maar net zo goed voor allerlei 

soorten gehoorbescherming op maat, zoals 

slaap- of zwemdopjes.” Daarnaast helpt Ilse 

haar klanten graag met andere hulpmiddelen 

zoals deurbelversterkers, systemen om de tv 

beter te verstaan of telefoons met versterking. 

“Samen met mijn onmisbare collega’s Yalenka 

en Els doen we er alles aan om mensen te 

helpen.”
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INTERVIEW

“Ik wil er alles 
aan doen om 
Boom nog  
mooier te  
maken!”
Matthias Gerinckx van eM Fashion  
gelooft in de toekomst.

Boom heeft er een jonge ondernemer bij! En wat voor 

één. De 33-jarige Matthias Gerinckx opende onlangs 

de deuren van zijn gloednieuwe herenkledingzaak eM 

Fashion. Midden in de straatwerken én in coronatijden. 

“Het kan alleen maar mooier en beter worden. Ik wil 

er net als de gemeente en mijn collega-ondernemers 

alles aan doen om Boom nog mooier te maken!”

Klaar voor de toekomst

Matthias toverde een oude kantoorruimte van Immo  
De Saeger om tot stijlvolle kledingzaak waar we  
terecht kunnen voor een persoonlijke shopbeleving. 
Deze jonge ondernemer is positief op alle vlakken.  
“Ik ben hier enorm warm onthaald. De werken hier 
voor de deur gaan snel de goede kant op en ik vind 
de prachtige initiatieven zoals het opknappen van de 
promenade en het opwaarderen van De Markt veel
belovend voor Boom. Zowel bewoners als winkeliers 
zullen hier de vruchten van plukken!” 

Vertrouwde plek

Als geboren en getogen Bomenaar voelde het voor 
Matthias als een logische keuze om zijn kledingzaak 
hier op te starten. “Ik hou van Boom. Het ondernemen 
is voor mij iets totaal nieuws, dus voelt het goed om 
deze grote stap in een vertrouwde omgeving te kunnen 
zetten. Mijn zaak is een bescheiden concept en dus 
wilde ik die op een gemoedelijke, niet al te grote plek 
openen.”

Aanstekelijke energie

Matthias is niet alleen zelf heel energiek, hij vertelt 
ook veel kracht te putten uit de positiviteit van an dere 
zelfstandigen. “Je ziet dat er in Boom veel jonge onder
nemers zijn die zin hebben in de toekomst.  

Kijk bij voorbeeld naar Jules, van Schoenen Jules.  
Ook hij is enorm hoopvol. Hij begon hier toen er nog 
bijna niks was, maar je hoort hem niet klagen want dat 
helpt niet. Zelf heb ik hier mooie en minder mooie tijden 
gezien, maar ik geloof dat vanaf nu alles alleen maar 
beter wordt. Zeker na de pandemie en alle investering en
in deze gemeente zullen er veel jonge ondernemers 
opstaan en zal Boom bloeien als nooit tevoren!”

CONTACT

eM Fashion Boom

Grote markt 16B, 2850 Boom

+32 468 15 03 25

www.emfashion.be

INTERVIEW

“Lokale  
winkeliers zijn 
vaak creatiever.”
Boomse Textielstudio KanaPe  
heeft voor elke naald een draad. 
Bij Katia Potums (27) en Peggy Schuerewegen (57) van 

Textielstudio KanaPe, kan iedereen terecht voor alles wat 

te maken heeft met stoffen. “Van materialen tot workshops 

of gewoon voor fijne naaitips. We helpen iedereen graag in 

ons creatief atelier hier in de Groene Hofstraat in Boom.” 

De twee waren ooit mentor en pupil, maar nu is textiel de 

passie die zij kunnen delen in hun werk.

Yin & Yang

Tegenwoordig noemt het duo zich liever yin en yang. 
“Ik deel mijn jarenlange ervaring met Katia en leer op 
mijn beurt ook weer enorm veel van mijn oudleerling”, 
legt Peggy uit. “Zo ontwikkelt Katia zich momenteel 
steeds meer in het uittekenen van patronen waarin 
ze verder durft te gaan dan het ‘gewone’.” De twee 
houden elkaar dus op die manier alvast perfect in 
evenwicht. 

Balans

De hang naar evenwicht vind je terug in alles wat 
het tweetal doet. “Boom was de ideale locatie voor 
ons omdat ik van het Mechelse kom en Katia van 
de kanten van Londerzeel. Bovendien hebben we 
veel klanten uit de regio Antwerpen. We kozen dus 
eigenlijk voor de gulden middenweg.” Ecologisch 
gezien houden ze ook de balans. “We werken duur
zaam. Dat betekent dat we zoveel mogelijk lokaal 
inkopen en milieubewust werken.” Als Peggy vertelt 
over de studio hoor je de liefde voor het vak. “Dat is 
zo leuk aan lokale winkeliers; ze zijn vaak creatiever 
en je vindt er originele producten. Daarom zijn we zo 
blij dat de gemeente haar best doet om het centrum 
aantrekkelijk te maken en op die manier nieuwe lokale 
handelaren aantrekt.”

Roze bril 

“In februari bestaan we één jaar en we hebben er 
nog geen moment spijt van gehad hier te zitten.”  
Al kan Peggy niet wachten om weer ‘normaal’ aan 
de slag te kunnen. “We hebben net de webshop 
www.kanape.webshopapp.com geopend. Verder 
willen we binnenkort nog meer stoffen en materialen 
aanbieden. Ook zullen we meer ruimte maken voor 
patronen en een DIYcollectie starten zodat iedereen 
zijn eigen ding kan doen met eigen materialen.”

CONTACT

KanaPe
Groene Hofstraat 31, 2850 Boom
+32 479 65 57 53 | hallo@kanape.be
www.kanape.be | kanape.webshopapp.com
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“Ons geloof in 
de toekomst 
zal ons succes-
recept zijn.”
De Smulpaap: al veertig jaar 
een begrip in Boom.

De Smulpaap is al ruim veertig jaar lang een vaste waarde 

in Boom en omstreken. Powervrouw Daisy Wauters (57) 

is trots op haar kaas- en delicatessenzaak. En terecht. In 

2015 werd de traiteur al uitgeroepen tot één van de drie 

meest klantvriendelijke handelszaken van Vlaanderen.  

“Nu hebben we ook nog eens een mooie oorkonde 

mogen ontvangen voor ons prachtig assortiment aan 

Zwitserse kazen.” Tijd voor een babbel met deze door-

gewinterde onderneemster.

Verleden

“Als geboren en getogen Bomenaar heb ik hier altijd met 
heel veel liefde gewoond en gewerkt.” Daisy heeft de 
evolutie van de winkelstraten met eigen ogen kunnen aan
schouwen. “Bruidsmode, chique kledingzaken, sportwinkels, 
vijf slagers, zes bakkers, vijf schoenenwinkels, noem maar 
op… Alles was er in Boom; men moest voor niets naar 
Antwerpen of Mechelen. Maar, zoals op veel plaatsen, is het 
minder evident geworden om een kleine handelszaak uit 
te baten in een gemeente.” Hoe dat komt? Volgens Daisy 
zijn er meerdere oorzaken. “Vroeger namen kinderen als 
vanzelfsprekend de zaak van hun ouders over. Sommige 
ondernemers woonden achter of boven hun zaak. Toen zij 
op pensioen gingen, werden dit gesloten huizen. Zelf heb
ben wij het oude gebouw van de Delta Lloydbank gekocht 
en afgebroken om er een mooi gebouw in de winkelstraat 
te zetten.”

CONTACT

De Smulpaap, 

Blauwstraat 67, 2850 Boom

+32 3 888 74 07 | info@desmulpaap.com

www.desmulpaap.com

INTERVIEW

Heden

Het resultaat is een zaak met een prachtige traiteur
afdeling. ‘s Winters heeft De Smulpaap wel honderd 
soorten kaas in huis. Het grootste assortiment van 
de Rupelstreek. Maar dat is niet alles. “We maken 
veel van onze slaatjes zelf. Men zegt wel eens dat we 
de beste kipsla en kip curry hebben. Dat is leuk om 
te horen aangezien we hier heel wat tijd in steken.” 

Toekomst

Daisy toont zich enorm begaan met haar gemeente 
en zegt mooie perspectieven te zien. “In de af
gelopen jaren zagen we hier veel nieuwe mensen 
komen en door met hen in gesprek te gaan, kan het 
gemeentebestuur vinger aan de pols houden om zo 
de gepaste acties op te zetten. Ik geloof er heel sterk 
in dat dit kan omdat Boom grote troeven heeft én 
omdat geloven in iets ons succesrecept zal zijn. De 
handelaars die hier al jaren klaarstaan voor iedereen 
zijn het ultieme bewijs!”

“Geen betere  
locatie dan Boom.”
Samen met haar dochter en nicht biedt Carine van  
Optiek Goormachtigh een beter zicht aan de Bomenaren.

Dertig jaar geleden besloot Carine Goormachtigh (59) 

de optiekzaak over te nemen, destijds nog gevestigd 

op de Grote Markt. Optiek Goormachtigh verhuisde 

ondertussen naar een ruimere locatie in de Antwerp-

sestraat. “Mijn dochter Eline studeerde optometrie 

toen ik drie jaar geleden besloot om een groter pand 

te zoeken.” De optiek valt sinds kort zelfs een heus 

familiebedrijf te noemen. Carines nicht Maxine, die 

zowel gediplomeerd opticien als marketeer is, staat  

nu namelijk ook mee in de zaak. 

Een mooi totaalplaatje

Carine koos voor dit vak omdat de brede inhoud haar 
aanspreekt. “Het medische gedeelte vind ik boeiend. 
Ik ben daarnaast ook graag bezig met mijn handen, 
met andere mensen maar bijvoorbeeld ook met mode. 
We kiezen elk jaar de nieuwe collecties, waarbij we de 
trends nauwlettend in de gaten houden.” Carine valt  
als gediplomeerd opticienoptometrist met bijna 30 jaar 
ervaring iemand met vakkennis te noemen. “Onze zaak 
is gericht op klantenservice en erkend door alle zieken
fondsen. We zijn ook qua marketing helemaal mee met 
de tijd. 

Neem maar eens een kijkje op onze website of  
Instagram; daar zie je dat Maxine haar opleiding  
marketing mooi van pas komt.”

Geen betere locatie dan Boom

Carine raadt ondernemers aan om in Boom te starten. 
“Deze locatie is perfect! Niet alleen wegens de strate
gische ligging, maar ik zie ook dat de gemeente panden 
aan het verfraaien is.” En die investeringen zijn voor 
Carine heel welkom. “Ik weet dat er veel plannen zijn  
en ik kan niet wachten tot deze uitgevoerd worden.”

CONTACT

Optiek Goormachtigh, 

Antwerpsestraat 2, 2850 Boom

+32 3 888 06 42 | info@optiekgoormachtigh.be

www.optiekgoormachtigh.be

INTERVIEW

“Onze verse krabsla,
de favoriet bij onze klanten.”
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Investeren in een
handelscentrum is
investeren in een
mooie toekomst. 

HANDELSKERNVERSTERKING Handelskernversterking: 
investeren in een handelscentrum  
is investeren in een mooie toekomst.

Om meer handelaars te ondersteunen en aan te 

trekken, besloot de gemeente Boom van de lokale 

handelskernversterking een van haar speerpunten 

te maken. In het verleden werd er vanuit het AGB 

samen met Goed Wonen Rupelstreek (GWR) al 

zwaar geïnvesteerd door een vijftiental leegstaande 

panden op te kopen. Het was toen al het plan om 

deze te renoveren maar vooral ook te vervang en

door nieuwbouwprojecten met een grotere handels

oppervlakte. Maar net zoals in veel steden en 

gemeenten durfden weinig handelaars aanvankelijk 

de stap zetten om te investeren in een winkel in het 

centrum. Op een bepaald moment werd besloten 

om al proactief te starten en dat kon niet zonder 

ondersteunende maatregelen te voorzien voor de 

toekomstige handelaars. Bovendien heeft de  

coronacrisis de uitdagingen nog groter en 

noodzake lijker gemaakt. Vandaar de motivatie van 

het Lokaal Bestuur van Boom om in het handels

centrum te investeren en actief in te zetten op 

handelskern versterking. Als er een interessant 

handels centrum is, dan heeft dat immers voor  

iedereen voordelen op de lange termijn.

Acties met een hart voor  
de lokale handel.

Boom zal zich de komende tijd focussen op  

de specifieke kernwinkelzone ‘Blauwstraat   

Hoogstraat  Grote Markt’ en daarvoor zowel 

stimule rende als sturende maatregelen voorzien. 

Naast ondersteuning van de handelaars zelf,  

investeert de handelskernversterking ook in de  

renovatie van handelspanden en zet ze acties op 

poten om meer beleving in het handelscentrum  

te creëren. Via de Boomse Instagramtour kan je  

een reeks kunstwerken bewonderen. Zo spelen  

we in op het feit dat mensen, door de coronacrisis, 

veel aan het wandelen geslagen zijn en laten we  

meteen zien dat hier leuke dingen te doen zijn.

Er is geen enkele premie of steunmaat regel 

die deze zelfstandigen, middenstanders, 

creatieve ondernemers niet willen inruilen om 

weer in normale omstandigheden te kunnen 

doen wat ze het liefste en het beste doen: 

ondernemen!

Daarom heeft het Lokaal Bestuur een zo

geheten relanceplan met Boomse veerkracht 

geschreven. Het bevat projecten die het  

centrum ten dienste van alle Bomenaars 

nieuw leven inblazen. Veel van deze projecten 

gaan hand in hand met privéinitiatieven,  

omdat we geloven dat overheid en privé 

elkaar moeten versterken. We zetten de  

voornaamste initiatieven alvast op een rij.

1500m2 aan nieuwe winkelinfra-
structuur in het kernwinkelgebied

Nieuwe buurtsupermarkt
in het project Parkview

Nieuwe horecazaken aan
de Kaai in het project Rocade

Meer dan 280 publieke
parkeerplaatsen

Herinrichting van de Kaai
tussen de wandelpromenade
en de nieuwe gebouwen

Herinrichting van de Grote Markt

Huisvesting van de kunst- en
muziekacademies naar het centrum

Omkadering en ondersteuning
van de handelskern door een
projectmanager

Hechte samenwerking met de
Afdeling ‘Beleving’ (communicatie-,
cultuur en eventteams)
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Een relanceplan met
Boomse veerkracht
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“Als iedereen zijn steentje  
bijdraagt, zal het centrum  
van Boom snel weer bruisen.”
In gesprek met Unizo-mannen Christophe De Laet en Leo De Saeger
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“Boom zal binnen geen  
tijd weer schitteren.”
Op stap met Unizo-mannen Leo De Saeger en Christophe De Laet.

Onlangs volgde Christophe De 

Laet (49) Leo De Saeger (76) op 

als voorzitter van Unizo. De twee 

geboren en getogen Bomenaars

gingen allebei naar Het Onze-

Lieve-Vrouwecollege, versleten 

hun kinderjaren op het Heldenplein 

en maken tegenwoordig graag 

wandelingen langs de Kaai. Dit 

toonaangevende Boomse duo 

loodst ons vandaag langs hun 

favoriete plekken in het centrum. 

Christophe

Christophe is naast Unizovoor
zitter ook uitbater van drie Alvo 
supermarkten in de Rupelstreek. 
“Wat in de jaren vijftig begon als 
kruidenierszaak van mijn groot
moeder groeide uit tot meer dan 
enkel een buurtsuper. We willen 
ook ‘super in de buurt’ zijn.” 

Iets voorbij zijn supermarkt loodst 
Christophe ons een steegje in. “Dit 
is het pad naar een van Booms 

verborgen parels: de tuin van 
de Dekenij, ook wel bekend als 
de Pastorij. Als je het niet weet 
zijn, wandel je er waarschijnlijk 
nietsvermoedend voorbij.” Een 
groene oase van rust midden in 
het centrum. De vogels fluiten 
onbezonnen en her en der zitten 
tieners op bankjes rond de vijver. 
“Deze plek biedt een intieme en 
gezellige sfeer. We zouden hier 
meer mee kunnen doen. Stel je
voor: een horecazaak in de Pastorij 
met uitzicht op de tuin bijvoorbeeld. 
Dat zou volgens mij een enorme
meerwaarde kunnen zijn en meer 
beleving bieden op de Markt om 
zo de Hoogstraat, Blauwstraat en 
Antwerpsestraat commerce in te 
blazen.” 

Leo

Leo van Dewaele Vastgoed was 
hier een van de eerste vastgoed
makelaars. Als Unizolid in Boom 
is hij alvast helemaal mee met het 

groeiverhaal. “We zijn constant 
op zoek naar manieren om een 
bruisende vibe te creëren. Boom 
moet meer mensen aantrekken”, 
legt hij uit. “Panden moeten een 
(nieuwe) invulling krijgen en  
ondernemers steun.” Wanneer  
we vanuit de tuin richting het 
parochiecentrum wandelen, groet 
Leo zowat elke voorbijganger.  
De deur van het parochiecentrum 
wordt zelfs speciaal voor ons 
opengedaan zodat we hierlangs 
via de Groene Hofstraat en het 
Bruidsluiersteegje naar het water 
kunnen wandelen.

Blik op het water

Wanneer we aankomen aan de 
Kaai, legt Leo uit dat dit jaar de 
bouw van het nieuwe Kaai plateau 
zal starten. De promenade biedt 
mogelijkheden voor horeca en er 
wordt binnenkort met de bouw 
van luxeappartementen (Residen
tie Rupelsky) gestart. Zo zullen 

INTERVIEW
we hier nóg meer met onze blik 
op het water leven. Maar nu het 
hier steeds mooier wordt, leren 
mensen de schoonheid ervan 
waarderen. Trattoria Kaai is een 
Italiaans restaurant met uitzicht op 
de Rupel. Dat is met zijn prachtige 
locatie een echte troef van Boom. 
Ik kom hier graag eten en doe regel
matig een wandeling.”Christophe
valt hem jaknikkend bij. “Ja, tijdens
mijn pauzes vind ik het ook zalig 
om hier te komen uitwaaien.”

Nostalgie

Het Heldenplein roept nostalgische 
gevoelens op bij Christophe. “Ik 
heb hier zoveel tijd doorgebracht 
vroeger! Voetballen, fietsen of 
gewoon spelen. Een heerlijke plek 
waar we met alle kinderen samen
kwamen.” Tegenwoordig vindt 
Theater Aan Twater hier plaats 
en herdenkt Boom bij het stand
beeld de soldaten die tijdens beide 
Wereldoorlogen sneuvelden. 

Het Heldenplein werkt als scharnier 
tussen het centrum en de kaaien. 
Met de aanlegsteiger voor plezier
vaart en een veerdienst kreeg ‘De 
Kaai’ zijn rol van haven terug. “Het 
is tof om vanaf hier met een bootje 
op de Rupel naar de overkant 
te varen en het pittoreske Klein 
Willebroek te bezoeken.”

Te mooi om niet te  
benutten

“Kijk!”, Leo wijst naar de kerktoren. 
“Zien jullie die witte balustrade? 
Vroeger stonden er op elke hoek 
pinakels van wel een meter hoog! 
Die zijn ooit om veiligheids
redenen weggehaald en de enige 
persoon die wist waar ze waren, 
is overleden. Dus die pinakels zijn 
gewoon verdwenen, foetsie!” Leo 
haalt al lachend zijn schouders op. 
“De monumentale OnzeLieve
Vrouwe en SintRochuskerk is wel 
meer dan honderd jaar oud. Ik was 
hier zelfs nog misdienaar!” Ook 
de kerkdeur zwaait speciaal voor 
ons open. “Het is hier prachtig. 
Momen teel is er enkel een weke
lijkse mis waar dan zo’n 60 man 
komt opdraven. Dat vind ik spijtig. 
Van mij mag dit prachtgebouw 
zeker deels dienst blijven doen als 
kerk, maar ik geloof dat ook hier 
een andere waardevolle invulling 
aan gegeven zou kunnen worden.” 
Leo en Christophe zijn het erover 
eens dat naast een herbestemming
van de kerk een aantal nieuwe 
horecazaken ook een boost zouden

kunnen geven aan de Boomse Markt. 
“Het gaat hier al wel de goede 
kant op”, menen de mannen. 
“Kijk, waar nu alles opgebroken 
is, was vroeger ‘het zwarte gat’. 
Deze plek zou volgens velen nooit 
bebouwd worden, maar kijk, het 
is toch gelukt! 65 appartementen, 
10 kantoorruimtes en 150 parkeer
plekken”. 

Het (totaal)plaatje klopt

De nieuwe inwoners zijn volgens 
Christophe te danken aan de 
gunstige ligging, de grote scholen
gemeenschap en de actieve sport
clubs van Boom. “Nu is het de taak 
ervoor te zorgen dat mensen de 
weg naar het centrum vinden. Al 
met al zijn we heel goed op weg 
en ik geloof dat de nodige inspan
ningen en investeringen die al
gebeurd zijn maar ook nog moet
en gebeuren, zullen leiden tot een 
bruisend centrum.” 

“Maar dat is niet altijd even ge
makkelijk”, vult Leo aan. “Vanuit 
Unizo proberen we de gemeente 
te stimuleren hieraan te werken.” 
Maar niet alles ligt in handen van 
de gemeente, besluit Christophe 
weer op zijn beurt. “De verant
woordelijkheid ligt ook deels bij  
de ondernemers. Het is aan hen 
om creatief en vernieuwend te  
zijn binnen hun onderneming.  
Als iedereen zijn steentje bijdraagt, 
zal Boom binnen geen tijd weer 
schitteren!”

Le
o 

D
e 

Sa
eg

er

Ch
ri

st
op

he
 D

e 
La

et



32. 33.

DE 
BOMENAAR 

LOUIS 
APOSTEL 

bouwde in 1907 de open wieler

baan, Velodroomstraat. Naast

de plaatselijke vedettes reden

de beste renners van de wereld 

in Boom. In 1929 werd de wieler

baan gesloopt. Ook de

velodroom van Marseille en

Monaco zijn van Boomse makelij.

OP 8 
AUGUSTUS 

1881
reed er voor het eerst een trein 

over de 263 meter lange spoor

brug over de Rupel. In 1900 

bolde bovendien voor het eerst 

een stoomtram van Boom naar 

Rumst. In 1932 werd deze door

getrokken tot Antwerpen. Bussen 

vervingen de spoorlijn vanaf 1966.

TIJDENS  
WO I

eiste de Duitse bezetter alle 

metalen, waaronder pasgeld, 

op, waardoor er een tekort aan 

wisselgeld ontstond. Om dit 

probleem te verhelpen werd het 

gemeentebestuur gemachtigd 

om papieren oorlogsgeld

uit te geven.

DE EERSTE 
WERELD
OORLOG

zorgde voor zo’n grote hongers

nood dat er een gemeentelijke 

hondenslachterij kwam aan de 

Antwerpsestraat 320. Er werden 

zo’n 704 honden geslacht. De 

Bomenaars danken er nog altijd 

hun bijnaam ‘honnefrettters’ aan, 

ook al werd het meeste vlees uit

gevoerd naar Brussel, Mechelen 

en Antwerpen. 

DE SINT
ANNAKAPEL,

die in de Kapelstraat stond, 

dateert zeker uit de 17de eeuw. 

Ze werd in 1952 gesloopt omdat 

ze een hinder vormde voor het 

moderne verkeer. In 1955 werd 

een nieuwe kapel gebouwd en 

sinds 2021 is het nieuwe jeugd

huis er gevestigd.

IN 2007
startte men in Noeveren met de 

bouw van de replica van de Bel

gica, de legendarische ijsvaarder 

waarmee Adrien de Gerlache 

110 jaar geleden in Antwerpen 

vertrok voor zijn historische 

tocht naar de Zuidpool. Hij was 

de eerste die in het barre gebied 

overwinterde.

TUSSEN 1920 
EN 1940

bevonden zich niet minder dan 

34 cafés in het stuk Kerkhof

straat (van Varkensmarkt tot 

aan de rotonde), dat toen nog 

‘Bomestraat’ heette. Een van die 

cafés droeg trouwens de naam 

‘Het 34ste café’.

IN 1829
vond de eerste jaarmarkt en 

paarden en veemarkt plaats.

Wegens succes kwam er in 1841 

nog een tweede bij. In 1855  

verdwenen ze weer om in 1869, 

zij het zonder veeprijskampen, 

opnieuw van start te gaan. 

In 1903 liet het gemeente

bestuur weer dieren toe na een 

‘smeekschrift’. dat door een 

groot aantal inwoners werd 

ondertekend. Sindsdien is er de 

bekende jaarmarkt met veepri

jskamp die plaatsvindt op de 

maandag na de tweede zondag 

van oktober.

dingen die je
nog niet wist  
over Boom13

Dat Boom in bloei staat, wist je wellicht al. Maar  
wedden dat er ook nog dingen zijn die je nog  
niet weet over onze gemeente? Tal van boeiende  
gebeurtenissen in het verleden maakten Boom tot
wat het nu is. Klaar voor een reisje terug in de tijd?

IN 1942
vonden arbeiders een bijlkop 

uit het bronstijdperk (2100 tot 

600 v.Chr.) in steenbakkerij 

LeensHuysmans. Het unieke 

stuk zat maar liefst drie meter 

diep in de grond en is

vermoedelijk een overblijfsel

van een oude waterput.

DE OUDST 
BEWAARDE 

TEKST
waarin de naam ‘Boom’ vermeld 

staat, dateert van 1309, toen 

over de parochia ‘de naemeloose 

Boom’ geschreven werd. Tot in 

de 15de eeuw schreef men

geregeld ‘dien Boom’.

Het lidwoord verwijst duidelijk 

naar een ongekende soort,

vandaar de term ‘naemeloose.’

DE LEEUW 
VAN

WATERLOO,
die van de veldslag van 1815, 

passeerde ooit langs de Rupel. 

Het wel 25 ton wegende beeld 

werd bij Cockerill in Seraing

gemaakt en rond 1825 via de 

Maas, de Schelde, de Rupel en 

het kanaal van Willebroek

vervoerd. Er was een kar met

20 paarden nodig om het 

gevaarte naar Waterloo trekken. 

EEN VAN DE 
EERSTE CINE

MAZALEN
van België werd in 1906 door de 

familie Van Volxem uit Dender

leeuw geopend. In de Groene 

Hofstraat te Boom bood de 

‘Grand Cinéma Royal’ plaats aan 

300 personen. De goedkoopste 

plaatsen bevonden zich niet 

voor, maar achter het doek.

OP
21 JULI 1851

begaf een houten stelling het 

tijdens de eerste steenlegging 

van de Wed. Van Enschodtbrug. 

Iedereen, inclusief de gouverneur 

en hoogwaardigheidsbekleders, 

kwam in vol ornaat in het slib 

van de Rupel terecht. 
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Evenementen en  
citymarketing

Frank gelooft sterk dat evene
menten een goed instrument zijn 
om aan citymarketing te doen. “Dat 
zien we overal. Op die ma nier
doe je iets voor je inwoners, maar 
trek je ook nieuwe mensen aan die 
mis schien de bewoners en on
dernemers van morgen worden. 
In grote steden is er elke dag wel 
iets te doen. Ook in Boom wil ons 
hele team zich inzetten om het 
aanbod te vergroten. Het wordt de 
komende jaren dus zoeken naar een 
middenweg, naar nieuwe evene
menten zoals een zomerhappening
of een nieuwe zomerbar, en naar 
samenwerkingen met andere 
succesvolle partner organisaties 
zoals Theater aan Twater of Ubuntu 
Festival. We willen daarnaast graag 
iets doen rond de bouw van de New 
Belgica. En verder is de program
matie van ons cultuur centrum zo 
kleurrijk en vernieuwend dat veel 
mensen via die weg onze gemeente 
leren kennen.”

Nieuwe culturele site

Frank is verder hoopvol over de 
ontwikkeling van een nieuwe 
culturele site. “Nadat het bestuur 
eerder al een prachtige bib in het 
centrum realiseerde, willen we ook 
de Gemeentelijke Academie voor 
Muziek en Woord verhuizen. Door 
die naar het centrum te brengen, 
hopen we voor meer volk én meer 
beleving rond de handelsas te 
zorgen. Zo’n culturele site kan een 
economische meerwaarde zijn, bij
voorbeeld door meeting rooms en 
ruimte voor verenigingen. Vergeten 
we daarbij ook niet de re novatie van 
de bestaande schouwburg om de 
ambitie nog maar eens te bena
drukken! Ik zie Boom in elk geval de 
komende jaren een enorme boost 
krijgen, en daar werken we met 
onze nieuwe Afdeling Beleving heel 
graag aan mee.”

INTERVIEW

“Beleving bestaat voor mij uit een bruisend centrum,  

waar een goede vibe hangt. Waar er van alles gebeurt en 

er ook animatie is. Drie jaar geleden ben ik hier als Meche-

laar komen werken, en ik geloof echt dat Boom alles in zich 

heeft. We zijn een stad in ’t klein en een dorp in ’t groot met 

een centrum in ontwikkeling, wonen aan het water, groene 

longen, erfgoed, diver siteit, kunst, cultuur en evenementen. 

Alleen moeten we dat nog meer vermarkten”, aldus Frank.

Frank omschrijft daarbij de projectontwikkelingen als de 
hardware, de invulling en beleving als de software. “In het plan 
Boom 2030 vind ik vooral ambitie terug. De focus ligt daarbij op 
het ontwikkelen van de Kaai, de overkapping daar, het centrum, 
de Pachterslei, de Klamp en de opwaardering van Noeveren. 
Met onze Afdeling Beleving willen we daar grote en kleine eve ne
menten inpassen, de lookandfeel zeg maar. Als ik mensen 
tegenkom en over Boom praat, kennen ze onze gemeente 
natuurlijk wel al van Tomorrowland en de Trollen in De Schorre, 
maar er is zoveel meer. Onze verborgen parels, zoals het
centrum en Noeveren zijn nog onvoldoende gekend. Terwijl we 
daar met het kunstenfestival “Noeveren Brandt” bijvoorbeeld 
een groot potentieel hebben. Ik denk ook aan het park dat zijn 
glorie van weleer gaat herwinnen. Uiteindelijk zal Boom zo de 
shift maken van een industriële gemeente uit het verleden, over 
een slaapgemeente tussen Antwerpen en Brussel, naar een 
gemeente vol leven.”

“Stads-
ont wik keling
is de hard ware,  
beleving de 
software.”
Frank Rits gaat voor meer 
beleving in Boom.

Met een gloednieuwe Afdeling Beleving wil het 
Lokaal Bestuur Boom de komende jaren nog 
meer doen bruisen en al haar troeven uitspelen. 
Afdelingshoofd Frank Rits licht toe.
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“Boom geeft ruimte aan  
diverse ondernemers.”
Een interview met Kris Herremans van Atlas Copco Rental.

Atlas Copco Rental, het welbe kende

bedrijf aan de Industrieweg is 

onderdeel van de internationale 

Atlas Copco-Groep. Je kunt er 

terecht voor het huren van indu s -

triële machines voor zowel op 

land als op zee. Atlas Copco staat 

hun Europese klanten bij wanneer 

die tijdelijk perslucht, stroom, 

stikstof of stoom nodig hebben. 

En deze internationale speler 

voelt zich in Boom als een vis in 

het water. “Een brede waaier van 

ondernemers krijgt hier de ruimte 

om hun activiteiten zo efficiënt 

mogelijk uit te oefenen.”  

Kris Herremans (47) is Marketing  

Manager van de vestiging in 

Boom en niet onbekend met

de gemeente.

INTERVIEW

Topbedrijven voelen zich thuis  
in Boom en zorgen voor extra 
tewerkstelling. 

Wist je dat … 
… het in Boom gevestigde Bakker Belgium 

zorgt voor de logistiek voor een groot deel 

van het verse groente en fruitassortiment 

dat jij in de supermarkt terugvindt? Bakker 

Belgium beschikt over een magazijnruimte 

van zo’n 23.000 vierkante meter in het Boom 

Logistics Centre. Hier vindt niet alleen de 

distributie plaats, maar rijpen ook bananen en 

kunnen medewerkers de producten verpakken

wanneer dat nodig is. Vanuit hun locatie in 

Boom zorgen ze ervoor dat met zorg geteelde

producten in de juiste vorm en hoeveelheid 

aan hun klanten worden geleverd. Op die 

manier dragen ze bij tot het eten van meer 

groenten en dus ook tot een gezondere  

toekomst. 

… Bpost dit jaar hun nieuw logistiek ecom

mercecentrum opent in Boom? Van hieruit 

kunnen kmo's hun producten laten inpakken 

en verzenden. In het centrum van 8.000 vier

kante meter zal het postbedrijf zelfs hightech 

robots inzetten.

“Als je alleen al bij ons in de buurt kijkt, zie je wat voor  
diversiteit er is in Boom. Van productie omgevingen tot  
internationale spelers en zelfs een wereldberoemd festival. 
Waar vind je nog zoiets?” 

Kris studeerde aan de hogeschool, de PTS Campus, 

in Boom en kwam daarna bij Atlas Copco terecht. 

“Met een technische bagage op zak maakte ik de 

stap waar ik nu, twintig jaar later, nog geen seconde 

spijt van heb gehad.” Toen de verhuurdivisie van het 

bedrijf enkele jaren geleden een nieuwbouw plande 

op het industrieterrein van Boom voelde het voor 

Kris een beetje als thuiskomen. Toch ziet hij dat er 

veel veranderd is. “De gemeente is de voorbije periode

groener en klantvriendelijker geworden, en heeft met 

De Schorre nog een extra troef. Onvoorstelbaar hoe 

collega’s – in alle uithoeken van de wereld – Boom 

kennen als locatie van Tomorrowland.”

Centrale ligging

Kris laat weten dat de ligging van Boom ideaal is 

voor het wereldbedrijf. “Door de beschikbaarheid 

van een uniek stuk grond dat ideaal was qua opper

vlakte voor onze activiteiten met een centrale ligging,

kunnen we onze Europese klanten vlot be dienen. 

Bereikbaarheid langs de centrale as is voor ons van 

essentieel belang. Ook de samenwerking met de ge

meente is altijd al vlot verlopen. We zijn dus van plan 

hier nog vele jaren te blijven.”

Bellenschermen in de Noordzee 

Dat Atlas Copco een waardevolle internationale 

speler is, wisten we natuurlijk al lang. Maar Kris  

vertelt ons iets dat sommigen onder ons wellicht 

nog niet weten: Onze olievrije compressoren  

leverden al perslucht voor een duizendtal bellen

schermen in de Noordzee. We doen dit vooral bij 

het bouwen van windmolenparken om het zeeleven 

te beschermen.” Maar er is meer. “We zorgden ook 

voor een tijdelijke en complete stroomvoorziening 

van een Antwerps ziekenhuis.”

CONTACT

Atlas Copco Specialty Rental Division
Industrieweg 1F, 2850, Boom
www.atlascopcorental.com
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Lekker genieten 
in Boom.
Dat smaakt naar meer.

Dat het in Boom gezellig vertoeven is, staat vast. Zowel fietsers, wandelaars als Bourgondiërs 

kunnen hier terecht om zich eens lekker culinair te laten verwennen of om gezellig bij te 

kletsen met een drankje en een hapje. 

Genieten van een terrasje met uitzicht op de natuur, op een gezellig plein of een aangename tuin 

of met een oneindige blik op het water; het kan onder meer bij restaurants Salpicon, Den Boom, 

Beukenhof of Trattoria Kaai. Wij kiezen voor de gelegenheid voor een welgekomen break bij De 

Musette en ‘t Steencayken.

ROLAND VAN 
CAMPENHOUT
MUZIKANT

LOES VAN DEN HEUVEL
ACTRICE

HERBERT
BAERT
BASKETBALLER

GLEN DEBOECK
VOETBALINTERNATIONAL EN TRAINER

ALEX
VINCK
AUTEUR

CAMIEL VAN
BREEDAM
KUNSTENAARPAUL 

KOECK
SCHRIJVER

DE GEBROEDERS
HAESAERTS, 

BOBBEJAAN 
SCHOEPEN
ZANGER EN KUNSTFLUITER 

ROGER 
VAN DE 
VELDE
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HERBERT
FLACK
ACTEUR

ETIENNE DE GROOT
RECHTER VAN HET ARBITRAGEHOF  

EDUARD DE DECKER
OPERAZANGER 

PAUL COLLAER
PIANOVIRTUOOS

Wist je dat Boom door de jaren heen heel wat ‘BB’s’ of Bekende Bomenaars  
gekend heeft? ‘Een selectie maken is altijd moeilijk, maar namen die heel  

wat mensen ongetwijfeld bekend in de oren klinken zijn die van: 

Maak kennis met onze 
bekende Bomenaars

#debekendeBomenaar

SCHRIJVER
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Ontspannen uitblazen 
bij De Musette.
Heerlijk Booms vertoeven voor iedereen.

Wielercafé De Musette maakt samen met wielermuseum De Velodroom  
onderdeel uit van het fietsbelevingspunt van Provinciaal Recreatiedomein  
De Schorre. “Hier staan fietsers centraal, maar ook wandelaars zijn meer dan  
welkom”, vertelt coördinator Patrick van Dam (58). “De Musette staat voor  
gezelligheid in een uniek kader, prima service en lekkere hapjes en drankjes.”

INTERVIEW Waarom is De Musette 
volgens jou een niet te 
missen plek is?

“In de zomer is dit de ideale 

stopplaats als fietser of wande laar

om een rustpauze in te lassen; 

met een ijsje op ons zuidgericht 

terras bijvoorbeeld. Tijdens de 

winterperiode is ons authentieke 

chalet de place to be om in een 

warm ingericht kader gezellig 

met je vrienden te vertoeven. 

Ben je een echte wielerfan en 

kijk je graag koers op tv? 

De Musette zendt ook de grote 

wielerklassiekers en rondes 

rechtstreeks uit.”

Vanwaar de naam  
Musette?

“De naam van ons wielercafé 

slaat niet op het muziekinstru

ment waar sommigen, terecht, 

aan denken. Neen. Deze term 

komt uit het wielrennen; de  

Musette is het etenszakje dat bij 

de verzorging tijdens een koers 

in vliegende vaart meegegrist 

kan worden. Ook andere wieler

termen vind je terug op onze 

menukaart. Zoals bijvoorbeeld 

Grote Molen, Hongerklopke, 

Klein Verzet, Rode Lantaarn…  

De betekenissen hiervan vertellen 

we je graag per soonlijk tijdens je 

bezoek aan De Musette.”

 

Wat betekent Boom 
voor jullie?

“Bijzonder aan Boom is de slogan 

“Verrassend Hartig”. Laat dat nu 

precies zijn wat wij in De Musette

aanbieden. Een verrassend kader

door onze inrichting en dat ‘hartig’

steken we dus in onze lekkere 

hapjes.”

Hoe kwamen jullie op 
deze locatie terecht?

“We kwamen hier terecht door 

de bijzondere ligging, als onder

deel van De Schorre. Voorheen 

was dit een oude kleiput, wat 

zorgt voor een bijzondere ervaring.

We stellen alles in het werk 

om onze bezoekers een unieke 

beleving te bezorgen. Met het 

fiets be levingspunt dragen we 

daartoe bij en creëerden we

meteen ook een extra toegangs

poort tot De Schorre.”

 

Hebben jullie nog  
mooie plannen voor  
de toekomst?

“Daar zijn we volop mee bezig. 

De Musette startte drie jaar 

geleden als popup in een 

houten chalet en gaat nu naar 

een vast gebouw. De plannen 

zijn reeds getekend en binnen

kort starten we met de bouw op 

de site van de Oude Ringoven 

op dezelfde locatie. De voor

bije maanden kregen heel wat 

mensen de fiets en/of wan

delmicrobe te pakken en onze 

jaagpaden hebben een enorme 

aantrekkingskracht op deze 

sportievelingen. Wij hopen dan 

ook nóg meer gasten met een 

glimlach te mogen ontvangen  

in de toekomst.”

CONTACT

De Musette, Hoek 131, 2850 Boom
www.deschorre.be | www.musette.be
+32 880 76 00



“Mensen die minder kansen hebben op sociale 
integratie door bijvoorbeeld een mentale of 
fysieke beperking vinden bij ons een duurzame 
werkplek. Daarmee maken wij het verschil.”
Jan Vermeulen - verschilmaker bij maatwerkbedrijf Vlotter
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Lekker eten, prachtig uitzicht 
én een maatschappelijk doel
Een interview met Jan Vermeulen  
van eetcafé ’t Steencaycken in Boom.

’t Steencaycken is dat gezellige 

eetcafé waar je kunt genieten van 

nostalgische gerechtjes in een 

authentiek kader. In dit unieke 

pand pal naast de Rupeldijk word 

je bovendien verwend met een 

fantastisch uitzicht op het water. 

En je draagt tijdens het drinken 

van dat lokaal gebrouwen pintje 

ook nog eens je sociale steen tje

bij aan de maatschappij. Iets 

om bijzonder fier op te zijn! Een 

interview met bedrijfscoördinator 

Jan Vermeulen (36) die veertien 

jaar geleden naar Boom Noord 

verhuisde en sindsdien werkzaam 

is bij Vlotter. 

Jan, wat is ‘t Steencaycken 
eigenlijk precies?

“ ‘t Steencaycken is een fusie 
tussen Den Hoek vzw en Vlotter 
Facilities. Dankzij deze samen
werking kunnen we werken aan 
schaalvergroting van de afdeling 
horeca, wat betere efficiëntie en 
een ruimere mogelijkheid aan
inschakeling van doelgroepen
mogelijk maakt. Met Vlotter willen 
wij nog verder investeren in de 
horeca in de Rupelstreek. Zo
werd recent nog het Vlotter bier
gelanceerd in samenwerking met 
brouwerij de Klem uit Niel en zullen
wij in 2023 een concessie opnemen
van De Pastorie in Niel, waar we 
een samenwerking aangaan met 
een private onderneming voor
de uitbating.”

Jullie noemen jezelf een 
sociaal bedrijf. Wat moeten
we ons daarbij voorstellen?

“Mensen die minder kansen hebben
op sociale integratie door bijvoor
beeld een mentale of fysieke beper
king vinden bij ons een duur zame 
werkplek. Daarmee maken wij 
het verschil. Net zoals elk ander 
bedrijf proberen wij de beste prijs 
kwaliteitverhouding na te streven, 
maar zetten we daarbij wel een 
brede mix aan doelgroepen met 
een complexe sociale achtergrond 
aan het werk. Bij de maatwerkbe
drijven van Vlotter werken momen teel
meer dan tachtig werknemers die 
woonachtig zijn in Boom.”

INTERVIEW
Waarom zien jullie, ondanks dat moeilijke  
sociale gegeven toch zoveel toekomst in 
Boom?

“Het leukste is de unieke ligging aan de Rupeldijk en de 
rijke geschiedenis van de steenbakkerijen. Het gebouw 
van ‘t Steencaycken is een onderdeel van deze geschie
denis als voormalige meesterwoning van de familie Van 
Herck en dateert uit 1872. Het pand werd trouwens in 
2019 nog volledig gerestyled tot het trendy eetcafé
dat ‘t Steencaycken vandaag is.” 

Welke ultieme voordelen
heeft Boom voor jou?

“Het voordeel is dat ik dicht bij mijn werk woon en
me dus niet ver hoef te verplaatsen. Verder heeft
deze regio wel wat middenstand, dus je hoeft niet ver 
te zoeken naar een bakker of een lokale slager, iets 
waar ik als bewoner wel graag gebruik van maak. Het 
park, en vooral de Schorre, bieden dan weer voldoende  
mogelijkheden om een frisse neus te halen en de 
Rupeldijk is een fantastische uitvalsbasis om te
sporten in alle windrichtingen.”

“Mensen die minder 
kansen hebben op  
sociale integratie door 
bijvoor beeld een  
mentale of fysieke 
beperking vinden bij 
ons een duurzame 
werkplek.”

CONTACT

’t Steencayken,

Hoek 76, 2850 Boom 

+32 3 888 53 63

www.steencaycken.be
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B O O M

A  V I L L A G E  I N  T O W N

ParkView

“Maak kennis met een nieuw stukje Boom,
een mini-dorp in de gemeente.”

Kom wonen naast het groene park, ontmoet je buren op het binnenplein, 
winkel in de buurtsupermarkt en laat je verwennen in de gezellige brasserie.

W W W . P A R K V I E W B O O M . B E

B O U W H E E R
W W W . A M A N U - I N V E S T . C O M

V E R K O O P 
0 4 8 9 . 8 2 . 8 8 . 3 3

Ingrediënten

• 1 ui

• 50 gram gerookte

   spekblokjes 

• 50 gram champignons

• Enkele koude (gekookte)  

   krielaardappelen

• 2 eieren

• Boter

• Peper en zout

• Verse peterselie

• Gietijzeren pan

Bereidingswijze

1.  Zet alle ingrediënten klaar. 

2. Pel de ui en snij de bol in twee. Snipper de ui in reepjes.

3.  Borstel de champignons en snij ze in schijfjes

4.  Smelt een klontje boter in een gietijzeren pan en bak de ui enkele minuten aan 

op een hoog vuur. Voeg de spekblokjes toe en laat mee garen. Voeg ten slotte 

de champignons toe en laat kort mee garen.

5.  Snij de krielaardappelen in schijfjes en voeg er enkele toe aan de pan.

6.  Klop de eieren tot ze goed luchtig zijn en voeg toe aan de pan. Zet het vuur 

lager en laat enkele minuten bakken tot ze volledig gaar zijn.

7.  Werk af met verse peterselie.

8.  Serveer het gerecht in de gietijzeren pan. Een typisch Booms gerecht. Smakelijk!

De Boomse pan,  
een geliefd streekgerecht.
Een hartverwarmende maaltijd met lokale roots? Dan zit je zeker goed
met een Boomse Pan. Al jaar en dag een publiekslieveling op de kaart
van Restaurant ’t Steencayken. En dankzij dit eenvoudige recept tover je
dit gerecht in een-twee-drie ook thuis op tafel. Succes verzekerd!
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DE PERSOONLIJKE

‘KLIK’ MET BOOM

ADRIAAN VAN LOOY


