
Steendorp herontdekt en geherwaardeerd
de klap op de vuurpijl :

De Mosterdpot
luidt nieuwe fase in

in de geschiedenis van Steendorp
Steendorp is de jongste decennia duidelijk in een stroomversnelling gekomen, 
mede gestuwd door tal van gemeentelijke realisaties, te veel om op te sommen. 
Bij de opening van het Natuurhuis in 2016 vatte een journalist die evolutie heel 
gebald samen: ‘Steendorp, herontdekt en geherwaardeerd’.
De klap op de vuurpijl is de realisatie van ‘De Mosterdpot’, het nieuwe cultuur-
centrum, resultaat van een investering van 1.600.000 euro - met dank aan de 
parochiale en kerkelijke overheid, die het voormalige complex voor 90.000 euro 
aan de gemeente verkocht, op voorwaarde dat de nieuwbouw zou worden inge-
vuld in functie van het plaatselijke gemeenschaps- en verenigingsleven. En zo is 
ook geschied!
Op vrijdag 22 december opende het gebouw zijn deuren, zonder twijfel het begin 
van een nieuwe, vruchtbare, (succes)rijke fase in de geschiedenis van Steendorp.

De (Katholieke) Kring
De wortels van het heden gaan terug tot 1903, wanneer pastoor Byl zijn intrede 
doet in Steendorp. Onder zijn impuls koopt oud-burgemeester Leopold De 
Keersmaeker, voorzitter van de kerkraad, een stuk grond langsheen de Gelaag-
straat. Al in oktober 1904 opent een deel van de nieuwbouw zijn deuren voor 
de zondagsschool voor jongens. De vzw Katholiek Patronaat is eigenaar. Op 30 
juli 1905 wijdt bisschop Mgr. Stillemans de volledige nieuwbouw in. Als bron van 
sociale strijd, dienstbetoon, ontspanning, vorming, bezinning… zal de (Katholieke) 
Kring - net als het Volkshuis en het Liberaal Huis - meer dan 60 jaar het epicen-
trum vormen van het plaatselijke gemeenschapsleven en mede de geschiedenis 
van Steendorp schrijven. 

Het Centrum 
In 1967 wordt het gebouw ongeschikt bevonden voor verder gebruik. In februari 
1968 - terwijl plannen worden opgemaakt voor een nieuwbouw - wordt de Kring 
ingevolge een kortsluiting geteisterd door brand. Wat rest, is een onherstelbare 
ruïne. De weg naar een nieuwbouw wordt erdoor versneld, mede dankzij de 
financiële inbreng van pastoor Paul Verstraeten en de inzet van onderpastoor 
Vertenten. Ook andere Steendorpenaars spelen een hoofdrol: architect is Luc Van 
Raemdonck, aannemer Achiel Teugels. De verenigingen die de Kring als clublo-
kaal hebben, dragen hun steentje bij. De indrukwekkende nieuwbouw krijgt een 
naam die het verzuilde karakter overstijgt en iederéén uitnodigt: Het Centrum. 
Op zondag 29 juni 1969 wordt het officieel geopend. 40 jaar lang zal het de voe-
dingsbodem zijn van ontelbare activiteiten. In 2010 valt de uitbating stil.

De Mosterdpot
In 2011 biedt de vzw de grond en het gebouw aan het gemeentebestuur aan 
voor 90.000 euro, op voorwaarde dat de nieuwbouw ten dienste komt van het 
verenigings- en gemeenschapsleven. Het gemeentebestuur gaat enthousiast op 
de vraag in. Nog tijdens de legislatuur 2007-2012 wordt de aankoop een feit. Bas 
Wauman (MANarchitecten) maakt het ontwerp, in januari 2016 wordt de eerste 
steen gelegd. 
Het resultaat is een indrukwekkend complex, met een inhoud die - geïnspireerd 
door het verenigingsleven - aan alle verzuchtingen tegemoet komt. 
De Mosterdpot is, zoals de burgemeester het formuleerde op de officiële opening: 
een mijlpaal in de geschiedenis van de fusiegemeente Temse, maar bovenal een
absoluut hoogtepunt in de lange rij recente realisaties in Steendorp. ‘De Mosterd -
pot’ is de kers op de taart!
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Woensdag 6 juni 2012. Ondertekening aankoop-
akte ‘Het Centrum’. V.l.n.r. gemeentesecretaris 
Luc Verhulst, burgemeester Luc De Ryck, Guido 
Briessinck en Laurent Van den Abeele; staand: 
schepen Freddy Verbeke, Monique Verheyden en 
Johan Elewaut. woensdag 10 januari 2018


