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Algemene vergadering 

De Algemene Vergadering gaat door op 23 februari om 19.00 uur in de CNR-loods. Na afloop 

heffen wij het glas op het begin van het nieuwe werkjaar. 

Graag een berichtje op secretaris@tolerant-vzw.be als u aanwezig kan zijn. 

 

 

Open Scheepvaartdagen 

23, 24 en 25 maart van 14 tot 20 uur 

Ook dit jaar neemt Tolerant samen met Rijn- en Binnenvaartmuseum, Historisch Vaartuig, 

Scheepsmodelbouw Antwerpen, Watererfgoed Vlaanderen, Water-rAnt en Ruimschoots vzw 

deel aan de Open Scheepvaartdagen in de Waagnatie in Antwerpen. 

Kom eens langs op de stand Varend Erfgoed Verenigd, de ontmoetingsplaats voor ieder die het 

nautisch erfgoed een warm hart toedraagt. 

Op zaterdag 24 maart wordt u uitgenodigd op de receptie tussen 16u en 18u. 

Graag uw aanwezigheid bevestigen voor 15 maart op info@osd-antwerpen.be 

www.osd-antwerpen.be 

 

 

http://www.tolerant-vzw.be/
mailto:secretaris@tolerant-vzw.be
http://www.osd-antwerpen.be/


De bouw van de Heemer 

 

 
 

  

 

Volgend jaar misschien, toch niet veel later, heemeren we de Schelde op. Naar boven en naar 

de rivieren. Rupel, Durme, Dender, Leie, om maar te zwijgen van die kleine waterwegen die zich 

het land inzuigen. Men roeide, boomde of zeilde naar die vergeten bestemmingen. 

Voor ons mag het ook een flink stuk op de motor. Ja maar, hoezo? Schreef ik al, niet eens zo 

lang geleden : "de wildste ideeën komen van onze voorzitter. Zelf denk ik aan een zachtjes 

brommend dieseltje."  Met de laatste inzichten van de schroefperikelen van Pegasus  worden 

het nog spannende discussies. 

Kromhouten, wie bezorgt er ons spanten-hout ? Het blijft spantend, de bouw van een Heemer. 

Laten we niet vergeten dat we ondertussen flink gevorderd zijn. Af en toe met de zegen van 

Maurice Kaak. Blijf maar komen Maurice. We kijken uit naar het model dat in Baasrode geboren 

wordt.  

De bouw van de Heemer wordt gefinancierd ! 

De VZW Herita en de VZW Tolerant hebben een overeenkomst gesloten met als doel het project 

“ Heemer “ financieel te ondersteunen. 

Wij hopen hiermede de nodige fondsen te verzamelen die de uiteindelijke realisatie van dit 

project zullen mogelijk maken. 

Alle stortingen gebeuren op een projectrekening die specifiek voor het Project “ Heemer “, door 

Herita wordt geopend. 

Deze rekening, bij de KBC, loopt onder de naam “ Herita - Tolerant “ met het nummer 

BE37 7450 0823 1228. 

Herita verbindt zich ertoe jaarlijks en tijdig een fiscaal attest uit te reiken aan elke schenker die 

per kalenderjaar minstens € 40,00 als gift gestort heeft op de projectrekening. 

Het fiscale attest wordt afgeleverd aan de houder van de bankrekening vanwaar de storting 

afkomstig is. 

In geval een schenker meerdere giften doet in de loop van hetzelfde jaar, reikt Herita aan deze 

persoon 1 attest uit ten bedrage van het totaal bedrag van de giften. 

Herita ziet er conform de richtlijnen van de FOD Financiën , strikt op toe dat fiscale attesten 

enkel voor echte giften - waaraan geen tegenprestatie gekoppeld is - uitgereikt worden. 



 

Werk voor derden 

 

Vermits wij de nodige kennis en vaardigheid hebben binnen onze vereniging, voeren wij ook 

werk voor derden uit. 

 

Kielboot BB11 
 

In 1960 was de RYCB Antwerpen op zoek naar een alternatief voor de kostelijke Draak en 5.5 m 

klasse. Er werd gekozen voor de  eenheidsklasse BB11 van Borge Bringsvaerd (Noorwegen). 

De BB11 was een snelle zeewaardige dagzeiler. 

Er werden er in de loop van de jaren ongeveer 1300 gemaakt die in meer dan tien landen zeilen. 

Het Sportimonium (in Hofstade nabij Mechelen) bezit er één en vroeg ons om hem te 

restaureren als tentoonstellingsobject (dus niet om terug te varen). 

Na het vaarseizoen werd er dus begonnen aan de restauratie. 

Ondertussen is een deel van de kiel vervangen en is men begonnen aan het herstellen van het 

dek. Er is nog wel heel wat werk te verrichten om er een mooi tentoonstellingsmodel van te 

maken. 

 
 

BB11 wordt in de loods gebracht op 
2 november 2017 
 

 

 
Leggen van een nieuw dek 8 februari 2018   

 
 

Roeigiek van de zeescouts 
 
In oktober 2015 werd een zwaarbeschadigde roeigiek van de zeescouts naar onze loods 

gebracht; voor de verzekering niet meer te repareren. De voorsteven en de bakboordzijde van 

de achtersteven waren zwaar beschadigd. Bovendien waren tal van de essenhouten spantjes 

weggerot daar waar zij onder de kielbalk doorgevoerd waren. Ondanks het goede en 

regelmatige onderhoud gepleegd door de zeescouts, was dit een plaats waar zij met hun 

krabbers niet bij konden komen.   



In overleg met de zeescouts werd er beslist om de roeigiek toch te herstellen door onze 

mensen. 

Onder de kundige leiding van André Baeck werden romp en achtersteven volledig hersteld; de 

beschadigde spanten werden door nieuwe vervangen en honderden koperen klinknageltjes 

werden vernieuwd. 

De herstelde roeigiek is opgehaald door de zeescouts – zij moeten alleen de schilderwerken nog 

uitvoeren zodat hij terug vaarklaar is het seizoen van 2018. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vóór de restauratie in oktober 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de restauratie in februari 2018 
Rechts de stoomkast om spanten te 
buigen 
 

 

Trek aan de riemen wij varen ! 

Waarheen varen we ? 

Met D’n Bruinen 

Het seizoen 2018 kondigt zich reeds goed aan. 

 

➢ Op 1 mei varen we van Rupelmonde naar Kampenhout sas. Wij nemen daar deel aan de 

opening van het vaarseizoen. 

➢ Op 2 mei varen we van Kampenhout sas naar Mechelen aan de Kraanbrug , om daar 

deel te nemen aan “ Decamerone aan de Dijle “ 

algemeen info: 

http://www.mechelenblogt.be/2017/08/dijle-decor-voor-zinnenprikkelende-verhalen 

https://www.facebook.com/decamerone.aan.de.dijle/ 

 

http://www.mechelenblogt.be/2017/08/dijle-decor-voor-zinnenprikkelende-verhalen
https://www.facebook.com/decamerone.aan.de.dijle/


➢ Op 6 mei varen we van Mechelen terug naar Rupelmonde 

➢ Op 7 mei varen we van Rupelmonde naar Gent 

➢ Op 8 mei varen we van Gent naar Brugge 

➢ Op 9 mei varen we van Brugge naar Oostende 

➢ Van 10 tot 13 mei nemen we deel aan het festival Oostende voor Anker. 

➢ Op 14 mei vertrekken we uit Oostende richting Veere 

 

Op al deze “ transfer “ tochten is er, voor niet leden, mogelijkheid tot meevaren en dit aan het 

tarief van € 25,00 per dag en per tocht. 

 

Leden voordeel  ! 

Onze leden kunnen “ gratis “ meevaren op deze tochten. 

Gelieve uw deelname tijdig te melden via  varen@tolerant-vzw.be 

Wie eerst komt eerst maalt ! 

Details i.v.m. juiste data, vertrektijden en op- afstapplaatsen worden later nog aan de 

deelnemers medegedeeld. 

 

 

Lid worden van Tolerant vzw 

Lid worden van Tolerant vzw 

Indien je nog geen lid bent kan je lid worden door een overschrijving van minstens € 50 op onze 
rekening BE57 4022 5549 2135 BIC KREDBEBB met vermelding lidgeld + naam. 

Bezorg secretaris@tolerant-vzw.be uw postadres en email. 
Leden worden uitgenodigd op al onze activiteiten en blijven op de hoogte door middel van 
mailing. 
Als je lid bent heb je recht op één vaardag per jaar. 
 
 
 
Uitschrijven Nieuwsbrief kan door een mailtje naar secretaris@tolerant-vzw.be 
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