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Kalender 

23 tot 26 mei 
 

Oostende voor Anker www.oostendevooranker.be 

16 juni 
 

Hoogtij Noord Rupelmonde  

5-6-7 juli Assistentie voor de zeilregatta op 
het Veerse Meer 

 

20 juli 
 

Van Loon Hardzeildag in Veere www.hoogaars.nl 

11 augustus 
 

Scheldewijding Doel  

7-8 september Weekend op de Helling 
Rupelmonde 

www.tolerant-vzw.be 

14-15 september 
 

Scheldefeesten Baasrode www.scheldefeesten.be 

27-29 september 
 

Water-rAnt Antwerpen https://water-rant.be 

 
 

http://www.tolerant-vzw.be/


2019 nieuwjaarsetentje Tolerant XXL 
 
 

Het lustrumjaar 2019 kon voor Tolerant niet ongemerkt voorbij gaan.  We bestaan dit jaar 20 jaar 
en dat zullen we dit jaar dan ook uitbundig vieren.  De eerste gelegenheid was het traditionele 
nieuwjaarsetentje.  Er was besloten om er dit jaar iets speciaals van te maken.  
Vooreerst de lokalisatie: het feestje is doorgegaan in Boekhoute.  De reden 

daarvoor is niet ver te zoeken; Boekhoute was in het 
verleden een thuishaven voor ontelbare hengsten en 
andere platbodems. 

 
Het programma bestond uit 3 delen: 
 

- een gegidste rondwandeling langs de verdwenen 
havens van Boekhoute. 

- het traditionele etentje 

- een optreden van Gaffeltuig in de kerk 
 

 
 
Blijkbaar werden onze leden niet afgeschrikt door de iets 
afgelegen locatie want er waren een dikke 50 personen die 
zich voor dit programma hebben ingeschreven.  Op 26 januari 
rond 14u werd de marktplein rond de kerk van Boekhoute overspoeld 
door een invasie van Toleranters en partners.  Een parkeerplaatsje was 
nog moeilijk te vinden.  Het eerste deel begon in het 

bezoekerscentrum met een algemene uitleg van onze gids 
Godfried over het verleden van het dorp.  Opgesplitst in 2 

groepen, wegens het hoge aantal, hebben we dan nog een 
toertje gemaakt in en rond de kerk met uiteraard een nostalgische 

blik op de BOU 8, een lemmerhengst die als monument vlak naast 
de kerk is opgesteld. 

 
 

Met de wagen was het dan even 
een kort ritje tot aan de B/NL 

grens waar vroeger de Isabella 
haven zich bevond.  Een toertje door de 

polders waar Godfried regelmatig kon 
aangeven waar vroeger welke kaaien/haventjes 

zich hebben bevonden.  Het werd soms zelfs wat 
avontuurlijk langs opstapjes aan de dijken.  De weergoden waren 
ons redelijk gunstig gezind, er is geen drup gevallen.  Zo konden we dan 
tegen aperitieftijd terugkeren naar het centrum. 
 
 
 
 
 



                    In de Kring bij Linda was het even spannend of iedereen wel deftig in de 
restaurantzaal op de eerste verdieping zou binnen geraken. Het was 

krap maar alleman/vrouw kreeg een plaatsje en zo kon het gezellige 
etentje van start gaan, ieder met zijn schotel naar keuze.  Er kon naar 

hartenlust herinneringen opgehaald worden aan vroegere 
activiteiten maar evengoed uitgekeken worden naar wat dit nieuwe 

jaar allemaal nog te bieden heeft. 
 

 
 

             De namiddag werd dan ’s avonds 
afgesloten met een optreden van Gaffeltuig in 

de kerk.  Naast een hele groep Toleranters waren 
ook menige toeschouwers uit de gemeente 

aanwezig.  Na de laatste zangnoten kon er nog 
nagepraat worden bij een glas.  Er kan zeker vermeld worden 
dat iedereen het een geslaagde namiddag/avond vond, er 
heerste een typisch “Tolerante” sfeer. 
 
Nogmaals dank aan Jan Coucquyt voor het organiseren van dit 
evenement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jan Caluwé 
 
 



Wat is er loos in de loods? 
Het zijn weer drukke dagen op de CNR in Rupelmonde, onze medewerkers van de donderdag- 

en zaterdagploegen gaan er hard tegenaan. 

Eerst en vooral is er onze (H)Eemer waar Paul V., Jean, Clem T., en Richard V. hun schouders 

onder zetten. Er is bovendien “ een nieuwe “ bijgekomen, maar daarvoor verwijzen we naar een 

ander artikel in onze nieuwsbrief. 

 

De eerste gangen zijn in de juiste vorm gebrand en gepresenteerd. 

De knoop rond de zitters en oplangers is eindelijk doorgehakt. Natuurlijke krommers voor dit schip 

waren moeilijk te vinden (relatief licht, maar wel met een grote hoekverdraaing) bovendien bleken 

zij ook vrij duur in de handel. Daarom werd dan besloten om met samengestelde, dus verlijmde 

spanten te werken. De gebruikte epoxy verlijming geeft een resultaat dat qua sterkte zeker niet 

zal onderdoen voor gegroeide krommers, het is echter wel een relatief bewerkelijke procedure 

waar Jean eventjes mee zoet zal zijn. 

Blijft nog de grote vraag met betrekking tot de “ motorisatie “. 

Voorop staat, dat we het historische uitzicht van het vaartuig zo trouw mogelijk willen benaderen, 

maar Eemers waren nu eenmaal geen motorbootjes. De vlakke (plat)bodem en de beperkte 

diepgang, laten ons met de cavitatieproblemen van onze Pegasus in gedachte, één en ander 

vermoeden. Bovendien is de aankoop van een dieselmotor plus zijn bijbehoren ( brandstoftank, 

schroefas en dichtingen, schroefaskoker, druklager, homokineet, smeerinrichting enz.) geen 

geringe zaak. 



Als alternatief wordt dan ook overwogen om een viertakt buitenboord motor te plaatsen in “een 

bun“ in het achterschip. Deze is heel wat geringer qua afmetingen, kan mooi weggestopt worden 

in een houten kist en heeft een kostprijs van ca.  1/3 van een ingebouwde motor. Bovendien wordt 

het scheepje dan ook een stuk meer wendbaar. 

Eén en ander zal dus nog wel met veel koffie en spraakwater moeten overgoten worden. 

 

Ondertussen is de restauratie van de BB11 van het Sportimonium in Hofstade flink opgeschoten. 

Na weken van doffe ellende is de vraag of het allemaal nog wel de moeite waard was dan toch 

positief beantwoord. De romp heeft terug haar originele vorm gekregen, tal van spanten, hele 

delen van de huidgangen en de dekken werden vernieuwd, wrangen werden gedubbeld enz. enz.  

Karel heeft werkelijk het beste van zichzelf gegeven en Tony P. heeft menig schuurpapier naar 

de afvalcontainer gebracht. 

  

 

Het scheepje werd met de laser perfect horizontaal geplaatst, omwille van het bepalen van de 

waterlijn en het vervaardigen van een mooie bootstoel. Nu volgt dus nog de “esthetische“ 

afwerking. Dus het einde is nog niet direct in zicht. 

 

Dankzij veel precisie werk, van André B. is de 

aanvaringsschade aan de reddingssloep 

Drongen  nu bijna geheel hersteld.  

Een aantal spanten in het voorschip dienen nog 

vervangen te worden en nieuwe berghouten 

moeten nog vervaardigd en geplaatst worden. Het 

“ gommen “ van de binnenkant van de boot, met de 

IBIX moest na ca. 1/3 van de uitvoering stil gelegd 

worden. (Wegens klachten i.v.m. geluidsoverlast 

voor de buren). Voorgenomen is dit verder te 

zetten, bij beter weder, nu dan met de boot buiten 

en de compressor binnen opgesteld. 



Daarom is er dan ook gewerkt aan de constructie van een botenwagen. Naar goede Tolerant 

traditie met gebruikmaking van gerecupereerd materiaal en de “ lasvaardigheden “ van Albert W. 

We zijn ervan overtuigd dat deze combinatie kar en tractor ons nog van groot nu zal zijn bij tal van 

verplaatsingen op en rond de werf. 

 

Op de sleepspits Tijl werd aangevangen met het inslijpen van toegangsdeuren en het plaatsen 

van scharnieren, zodat op termijn het ruim van dit schip zal in gebruik kunnen genomen worden 

als “centraal magazijn“. 

 

Ook de Anne werd niet vergeten. Het maandenlange geduldwerk van Pascal V. aan de 

vernieuwde Mercedes motor OM 636 is ondertussen beloond met een diepzinnig gebrom van 

deze machine op haar teststand. 

 
 

 

Hierbij is dan toch wel te bedenken dat het hier gaat om een exemplaar van de eerste dieselmotor 

ooit gebouwd door Mercedes Benz in het jaar 1947, de onze heeft bouwjaar 1964 dus ondertussen 

op zich ook een stukje “erfgoed“! 



Nu dient nog de inbouw in het schip te volgen en hopelijk is hij dan ook klaar voor dit nieuwe 

vaarseizoen. 

 

D’n Bruinen werd onder toezicht van Tony P. door Frank en Albert D., van het nodige jaarlijks 

onderhoud voorzien. Wel moet hij na de manifestatie Oostende Voor Anker nog even uit het water 

voor de behandeling van het onderwater gedeelte van de romp. 

 

En tot slot Pegasus, die gaat de helling op te Arnemuiden van 29 april tot 11 mei. 

Hiermee weet dan ook iedereen bij Tolerant wat er in de loods gaande is. 

Natuurlijk hebben ook alle andere leden van “ de ploeg “ hieraan mede gewerkt en het is niet 

omdat hun naam hierin niet genoemd werd dan hun bijdrage minder zou zijn ! 

Tot volgende nieuwsbrief dus en hopelijk kunnen we dan een aantal van deze projecten afvinken 

als “gedaan“. 

Leo Maes 
 
 

Nieuwe medewerkers 

Wij bij Tolerant zijn altijd blij als er zich nieuwe enthousiastelingen aanbieden. 

Het bewaren van ons varend erfgoed is inderdaad een veelomvattende taak en iedereen die een 

spreekwoordelijk steentje kan bijdragen is steeds zeer welkom.  

Wij begroeten en verwelkomen dan ook : 

Bart Schoonvliet, een varend erfgoed enthousiasteling van het zuiverste water. 

Bart was voorheen een actief lid bij de vereniging Revos en maakte dan ook deel uit van de vaste 

bemanning van de Thai. Omwille van een ernstige ziekte die Luc Lemmens, de voorzitter van 

Revos, getroffen heeft, is het hele project rond de Thai zowat stilgevallen.  

Bart wil echter actief blijven werken aan ons varend erfgoed. Hij heeft heel wat vaar – ervaring, 

maar is ook bovendien een echte “ allrounder “ en een prettige metgezel. 

Van harte welkom dus ! 

Een andere nieuweling is een rasechte BVEB ( = Bekend Varend Erfgoed Beoefenaar ) 

Met veel genoegen ontvingen wij voorheen al enkele malen Maurice Kaak die telkens kwam kijken 

hoe ver we al stonden met onze (H)Eemer. 

Alhoewel “ onze “ ?  

Maurice mag met recht en rede de geestelijke vader genoemd worden van de wedergeboorte van 

de (H)Eemer in Vlaanderen. Van zijn hand is trouwens de opstelling van het bouwplan voor dit 

vaartuig.  Aan de hand beschrijvingen uit het archief van de werf te Baesrode is het Maurice gelukt 

om dit type vaartuig te (her) ontwerpen. Ondertussen hebben zijn leerlingen van de 



modelbouwschool reeds een model op schaal 1/10 van het schip gebouwd wat voor ons een hele 

opsteker is, daar we al meteen een 3D visie erbij kregen. 

 
 

 

Een tweetal weken geleden kwam Maurice op donderdagmorgen ons vragen “ of hij mocht 

meehelpen “ bij de bouw van onze (H)Eemer. 

Wie zou hem zoiets kunnen weigeren ? 

Voor ons dus een hele eer en genoegen om uit de rijke ervaring van deze scheepsbouwer in hart 

en ziel te mogen putten ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheepsbouw langs de Scheldeboorden 
Zowat een goed jaar geleden werden wij door de erfgoedcel van de provincie Oost- Vlaanderen 

gepolst naar onze bereidheid tot samenwerking in een plan ter bekendmaking van het 

scheepsbouw verleden in onze regio. 

Daar voor onze vereniging Tolerant het bewaren van het maritieme erfgoed vooraan staat in onze 

statuten waren wij uiteraard direct bereid om hierin te participeren. 

Na vele vergaderingen en na het samenbrengen van de nodige initiatiefnemers en co-partners 

kon van start gegaan worden met het omschrijven van het plan, het opstellen van de nodige 

kostenramingen en het indienen van project aanvragen, kon bij het PDPO van de provincie de 

nodige budgetondersteuning gevonden worden. 

Naast de provinciale overheid zijn andere partners en co-partners o.a. het museum te Baasrode, 

de gemeente Temse, de vereniging Op Stoapel en dus de VZW Tolerant. 

In grote lijnen is de doelstelling van dit project, de bekendmaking bij “ het grote publiek “ van ons 

prestigieus scheepsbouw verleden, dat tot zeer ver teruggaat in de tijd. 

In een eerste fase zal overgegaan worden tot het verwezenlijken van een toeristisch lint, fiets- 

wandel- en vaarroutes die de verschillende sites zullen verbinden. Ten beginne met de site te 

Baasrode met nadruk op de binnenvaart, naar de site in Temse. Die vooral een aantal 

bezoekerspunten zal inrichten op de terreinen van de voormalige Boelwerf, over Steendorp waar 

een gedenkplaat komt voor de vroegere scheepswerf aldaar tot bij de Nieuwe Scheldewerven, 

waar een bezoekersplatform komt en zo tot bij ons op de CNR site. 

Wat betekend dit nu voor onze vereniging ?  

In de loods komt over de volle lengte en ca 1/3  van de breedte, een bezoekersplatform met 

gaanderij.  Dit platform zal toegankelijk zijn via een nieuwe deur die vooraan in de gevel, gericht 

naar de Graventoren komt. Via een trap naar de gaanderij kunnen bezoekers dan een overzicht 

hebben van wat er in de loods geschiedt. Bezoekers moeten dan ook niet langer op de werkvloer 

rondlopen en in samenwerking met onze vrienden de lokale “Barbiergidsen“ kunnen zij op gelijk 

welke dag van de week een rondleiding krijgen.  

Wij winnen er dus buiten bekendheid en interesse, een flinke uitbreiding bij van ons werkoppervlak 

en de mogelijkheid om kleinere vaartuigen (men denke aan de twaalfvoetsjol e.d.) museaal op te 

stellen en hier kleine werken uit te voeren. 

Momenteel is het geheel in de planning fase. De nodige toewijzingen en aankopen zullen vanaf 

de maand juni kunnen starten. De aanvang van de werken voorzien wij in september en de 

oplevering voor medio 2020. 

Leo Maes 
 
 
 
 
 
 



Visie m.b.t. de verdere ontwikkeling van de 

C.N.R.–Site 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar oktober en de daaropvolgende 

ambtsaanvaarding van de nieuwe burgemeester en college zagen wij de noodzaak om de 

samenwerking met onze vereniging opnieuw in het licht te stellen. 

Probleemstelling 

-  Door de omvang van de activiteiten en de groei van de eigen vloot, die nu reeds meer dan zes 

vaartuigen omvat stellen zich meer en meer operationele problemen. 

De voornaamste hiervan zijn .: 

o Het ontbreken van de verbinding tussen de steigers en de bouwloods. 

o Het ontbreken van een gedegen winterberging voor de schepen. 

o Het beveiligingsaspect van de site. 

o Opslagruimte voor voorraad en artefacten. 

o Opfleuren van de site. 

-  Daarom wil de VZW Tolerant, het volgende ontwerp van een actieplan voorstellen aan de 

gemeente Kruibeke. 

1° Scheepshelling 

 -De scheepshelling is een erkend dorpszicht, wat de mogelijkheden tot wijziging en / of 

ombouw ten zeerste zou beperken. 

Voorstel voor een oplossing 

-  Het creëren van een hellend vlak, een zgn. slipway. 

Voorstel i.v.m. de verdeling der kosten 

Gedeeld door de gemeente en de vereniging 

Uitvoeringstermijn. 

-  Zo vlug mogelijk. “ De nood is hoog “ liefst voor midden juni 2019.   

2° Botenloods 

Voorstel voor een oplossing 

A. Het recupereren van twee Scheldehangars uit Antwerpen. 

B. Het bouwen van een houten ( “ historiserende” ) loods.  

 

Kosten 

 In het geval A vermoeden we dat dit “ een project “ met aangepaste subsidie regeling zou 

kunnen worden. Dus momenteel moeilijk in te schatten. 

 In het geval B, gedeelde kosten gemeente en vereniging. 



Uitvoeringstermijn. 

-  Momenteel dus moeilijk in te schatten want afhankelijk van de uiteindelijke optie. 

3° Beveiliging van de site 

Kosten 

 Deze dienen in onderling overleg besproken te worden. 

Uitvoeringstermijn. 

-  Dit is tamelijk acuut, maar zeker nodig van zodra er een botenloods komt. 

4° Opslagruimte 

-  De sleepspits Tijl werd voorheen gezien als mogelijke vergader & en evenementen ruimte. 

Echter zouden de kosten voor conservering en herinrichting hoog oplopen, bovendien is ook de 

brandveiligheid in deze ruimte een issue. 

-  Wij stellen voor om in de wand van het schip een deur uit te slijpen en de binnenruimte als 

voorraad magazijn in te richten, waardoor de beide zeecontainers kunnen verdwijnen. 

Kosten 

 Na overeenkomst, kunnen deze werken door de vereniging zelf uitgevoerd worden. 

Uitvoeringstermijn. 

-  Na overeenkomst. 

5° Opfleuren van de site 

-  We stellen voor om de mastbank die nu achteraan de loods staat, te restaureren en van een 

echte scheepsmast te voorzien, zodat deze dienst kan doen als vlaggenmast en 

erkenningssymbool van de site 

 

Kosten 

 VZW Tolerant voert de restauratie uit, voorziet de mast en de takelage alsmede de 

montage van het geheel. 

 Gemeente Kruibeke voorziet een betonnen massief als tegengewicht en ankerpunt van de 

tuikabels. 

Uitvoeringstermijn. 

-  Na overeenkomst. 

 

Bron: Visie m.b.t. de verdere ontwikkeling van de C.N.R.–Site – Leo Maes 

 

 

 



Wist-je-dat… 
 
… je Tolerant financieel kan steunen als je online winkelt, zonder dat het uzelf iets kost?  

Het vraagt enkel een paar extra kliks op jouw  computer, tablet of smartphone! 

 

Zo doe je het: 

In plaats van direct naar uw online shop te gaan, ga je eerst naar:  

www.trooper.be/tolerantvzw  je ziet er een afbeelding van uw favoriete platbodem ☺,  

je scrolt naar beneden en je komt bij meer dan 100 online shops uit,  

veel kans dat diegene die jij zoekt er bij staat.  

Je klikt op het logo van uw winkel en je bent vertrokken… 

 

Er is ook een lange uitleg maar die wil ik u besparen. Wil je toch iets meer weten? Ga naar: 

https://www.trooper.be/hoe-troopen.  

 

En vertel het vooral voort… Tolerant is u nu al dankbaar! 

 
 
 

Lid worden van Tolerant vzw 

 

Indien je nog geen lid bent kan je lid worden door een overschrijving van 

50 € voor een lidmaatschap zonder het tijdschrift Ruimschoots 

70 € voor een lidmaatschap met het tijdschrift Ruimschoots 

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 kan je meevaren met onze schepen. 
 
Uitschrijven Nieuwsbrief kan door een mailtje naar secretaris@tolerant-vzw.be 

 

 

http://www.trooper.be/tolerantvzw
https://www.trooper.be/hoe-troopen
mailto:secretaris@tolerant-vzw.be


 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


