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Winternieuwsbrief - december 2021
Beste leden en sympathisanten van Tolerant,
Het is al een tijdje geleden dat wij nog eens een nieuwsbrief hebben gestuurd.
In de plaats daarvan hebben we verslagen en mededelingen op onze website
geplaatst waarvan je dan via mail verwittigd werd. Dit gaan we in de toekomst
ook blijven doen.
Parallel hiermee starten we opnieuw met de Tolerant-nieuwsbrief die vier maal
per jaar gaat samengesteld worden.
Hier is de eerste ‘Winternieuwsbrief’!
Veel leesplezier!

Coronapandemie
De coronapandemie speelt ons ondanks alle vaccinaties opnieuw parten. Om
dan nog maar te zwijgen over de Omikron-variant die op ons afkomt…

Volgens de momenteel geldende maatregelen,
opgelegd door de cultuurraad van Kruibeke, worden
alle indoor-activiteiten tot 28 januari 2022 verboden.

Dat betekent dus concreet dat we in onze loods niet mogen werken of
vergaderen.
Indien er voordien versoepelingen komen zullen we uiteraard niet nalaten dat
meteen te melden.

Weer een jaar voorbij...
Dit jaar is er buiten de activiteit op en rond de CNR maar weinig gebeurd in
vergelijking met voorgaande jaren. Er waren hiervoor twee goede redenen.
Enerzijds waren er omwille van corona heel veel maritieme evenementen
afgelast, anderzijds hadden onze boten dringend onderhoud nodig om opnieuw
vaarklaar te kunnen zijn.
Desalniettemin kunnen we terugblikken op een geslaagde ledenreünie, waren
we met D'n Bruinen op de Scheldefeesten in Baasrode en verdedigde de kleine
Ivo onze kleuren tijdens twee wedstrijden.

26 september - Ledenreünie
We hadden mekaar al een hele tijd
niet gezien of gesproken. Ook geen
vaartochten of werken in de loods.
Het Weekend op de Helling was voor
het tweede jaar op rij afgelast. Dus
was het tijd toen de omstandigheden
het toelieten om onze leden uit te
nodigen voor een reünie. En wat is
gezelliger dan eten en drinken en
ondertussen bijpraten?
Op 26 september was het zover. Er
werden tenten opgesteld, een bar
geïnstalleerd en een breugelbuffet
geserveerd. Na een
welkomstdrankje aangeboden door
Tolerant kon iedereen aan tafel en
we lieten het ons smaken. Tot slot
nog koffie en dessert tot iedereen
voldaan was.

Onze vrienden van Gaffeltuig
hadden ondertussen hun kelen
gesmeerd en zorgden voor enkele
vrolijke intermezzo’s.

Het was een fijne bijeenkomst. Er werden verhalen verteld en voorzichtige
plannen gesmeed. Maar vooral deed het deugd mekaar weer eens te zien.
Bedankt aan iedereen die er bij was!

18/19 september - Scheldefeesten Baasrode

Als enige deelname met D'n
Bruinen aan een evenement waren
we present op de Scheldefeesten in
Baasrode.
Het volledige verslag kan je lezen op
onze website:
https://tolerantvzw.be/scheldefeesten-baasrode2021/

10/11 juli - Olympic Centennial Oostende
Met onze twaalfvoetsjol Ivo werd
deelgenomen aan de wedstrijd te
Oostende, speciaal voor deze klasse
van boten.
Met zijn bruin zeiltje was het de
vreemde eend in de bijt!
Het volledige verslag hierover kan je
hier vinden:
https://tolerant-vzw.be/centennialtwaalfvoetsjol-oostende/

23/24 oktober - Lac de l'Eau d'Heure
Met de Ivo werd een tweede keer
deelgenomen aan een wedstrijd op
het Lac de l'Eau d'Heure in
Froidchapelle, over onze taalgrens
heen.

Ook hier is het verslag op onze
website te vinden:
https://tolerantvzw.be/autumnregatta-lac-de-leaudheure/

Wat is er loos in de loods ?
Scheepsbouw & restauratie

Na de heropstart, laat in het voorjaar, werd er opnieuw gewerkt aan de
(H)eemer en de sloep uit Aalst.
In de vorige nieuwsbrieven uit 2019 werd hierover reeds uitvoerig bericht. Je
kan die overigens hier op onze website vinden:
https://tolerant-vzw.be/nieuwsbrief/.
Er werden opnieuw planken gebrand, gestoomd, gekromd, gezaagd, geschaafd
en geschroefd tot de nieuwe huidgangen er goed uitzagen. Langzaam maar
zeker krijgt de (H)eemer zijn vorm.
De sloep werd verder gerestaureerd. Slechte stukken hout werden vervangen;
gaten opnieuw gedicht. Het meeste van dit vuile, stoffige werk gebeurde buiten
in de tent die we al eens opnieuw hebben moeten opstellen omdat ze
weggeblazen was tijdens een voorjaarsstorm. Recent is de sloep in de loods
geplaatst voor de finale afwerking. Een laatste huzarenstukje, voor de huidige
coronastop, was het omdraaien van de sloep met de brugkraan waardoor het
afwerken van het onderwaterschip een stuk makkelijker zal zijn.

Kijk hier naar een filmpje van het omdraaien van de sloep:
https://youtu.be/pJi-e9BwMZA
Langshelling

De historische dwarshelling van de oude CNR-werf mag/kan al een tijd niet
meer gebruikt worden waardoor we onze boten in Rupelmonde niet meer op
het droge krijgen. Handig is die helling overigens ook niet omdat er nog altijd
een zware kraan nodig is om de boten van de helling op een wagen te plaatsen
en vervolgens in de loods te rijden.
De oplossing is het voorzien in een langshelling waarover ook al een paar jaar
gesproken wordt. Hierin komt nu echter beweging en hopelijk zal dit in de
komende maanden kunnen gerealiseerd worden. Het beton ligt er al van
vroeger maar er moet een stuk worden afgegraven om die terug vrij te krijgen
van grond, begroeiing en slip.
Een offerteaanvraag is lopende voor een botenwagen met aangepaste
bootstoelen. Dit moet ons toelaten om onze boten uit het water te rijden en ze
indien gewenst direct in de loods te plaatsen. Wordt vervolgd…

Onderhoud en winterberging D'n Bruinen
Al een hele tijd ligt D’n Bruinen aan de steiger in Rupelmonde, continu
meevarend met het tij.
Onderhoud was dringend nodig omdat sinds 2020 alles stil lag.
Sinds begin juli heeft een team van vrijwilligers gewerkt aan het onderhoud
(afschuren, -krabben en herschilderen) van wat bereikbaar was, naast het
herstellen van pompen, vernieuwen van de verstaging, onderhoud en
verbetering van de lier, batterijen enz. Tegen de feesten in Baasrode was hij
terug “presentabel en vaarklaar” en dat werd dan ook het enige uitstapje in de
loop van dit jaar.
Begin november werd de mast terug neergelegd, ter voorbereiding van de

plaatsing van het dekzeil. Later werd dit geplaatst zodat D’n Bruinen klaar is om
de winter door te komen.
Volgend jaar moet “dringend” werk gemaakt worden van het onderwaterschip.
Daarvoor hopen we snel over onze nieuwe botenwagen te beschikken.

Winterberging Pegasus
Enkele Tolerant-vrijwilligers trokken op vrijdag 5 november naar Zierikzee om
de Pegasus ter plaatse te beschermen tegen de komende
winteromstandigheden. Het schip ligt in de Zierikzeese Museumhaven sinds
2019.
Na het winterverblijf, in het voorjaar van 2020, begon al snel de coronacrisis en
de lockdown. Het was toen niet vanzelfsprekend om samen te komen.
Gedurende de zomers van 2020 en 2021 werd er daardoor niet gevaren.
Het schip werd nu dus afgedekt om zijn derde winter ter plaatse te blijven
liggen.
In de lente van 2022 is een grondige onderhoudsbeurt gepland.
Zierikzee blijft de vertrekplaats voor de zeilexcursies met de Pegasus tijdens de
volgende zomer. Hopelijk brengt die terug meer vrijheid om de Zeeuwse
wateren te bevaren. De Pegasus is onze zelfgebouwde replica van een
authentieke hengst.

In memoriam
Afgelopen jaar dienden we met droefheid afscheid te nemen van drie Tolerant-

leden:
Werner Van de Walle
Was een van de eerste
medewerkers van Tolerant, was
schipper op D’n Bruinen en de Anne.

Karel Huyghe
Was vrijwilliger in de loods en heeft
het grootste gedeelte van de
restauratie van de BB11 uitgevoerd.

Max van der Lecq
Max en Maartje waren er van in het
begin bij en waren jarenlang ons
“Steunpunt Zeeland”.

2022
Namens het bestuur van Tolerant wensen we alle leden en sympathisanten
prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Blijf gezond!
Wegens de coronasituatie is het momenteel moeilijk om een nieuwjaarsuitstap
te plannen. Van zodra het wél terug kan laten we het zeker weten!

Cursus 'Varen met platbodems'
Nadat de vorige poging in 2020 omwille van de pandemie niet kon doorgaan,
organiseert Tolerant in het voorjaar van 2022 opnieuw een cursus “Varen met
platbodems” .
Theorielessen:
Zaterdagvoormiddag 5, 12, 19 en 26 februari 2022 van 9 tot 12u
Locatie:

CNR-loods
Scheepsbouwersstraat 16
9150 Rupelmonde

Praktijkdagen:
De praktijklessen gaan door in de loop van de maanden mei tot juli 2022 en
worden afgesproken met de cursisten.
Prijs:
De prijs is €350, inclusief cursusmateriaal.
Te betalen op onze rekening BE57 4022 5549 2135 BIC KREDBEBB met
vermelding “cursus varen met platbodems”.
Voor wie is de cursus?
De cursus “Varen met platbodems” is er voor iedereen die de typische kneepjes
van het platbodemzeilen onder de knie wil krijgen. Zeilervaring is niet
noodzakelijk!
Interesse?
Stuur een mailtje naar varen@tolerant-vzw.be voor meer informatie over deze
cursus.
Inschrijven kan via mail bij de secretaris op secretaris@tolerant-vzw.be.
De laatste informatie kan je tevens vinden op onze website.

Deze nieuwsbrief werd samengesteld met teksten en foto’s van Luc
Kerremans, Stefaan Raats, Anita Van Cutsem, Frank Verbist en Dirk Gaudaen.

Wist-je-dat…
… je Tolerant financieel kan steunen als je online winkelt, zonder dat het jezelf
iets kost?
Het vraagt enkel een paar extra kliks op jouw computer, tablet of smartphone!

Zo doe je het:
In plaats van direct naar jouw online shop te gaan, ga je eerst naar:
www.trooper.be/tolerantvzw; je ziet er een afbeelding van je 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 je winkel en je bent vertrokken…
Er is ook een lange uitleg maar die wil ik jou besparen. Wil je toch iets meer
weten? Ga naar: https://www.trooper.be/hoe-troopen.
En vertel het vooral voort… Tolerant is je 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 inclusief het tijdschrift Ruimschoots
op onze rekening BE57 4022 5549 2135 BIC KREDBEBB met vermelding lidgeld +
naam.
Vul aub ook het inschrijvingsformulier op onze website in zodat we over al jouw
gegevens beschikken.
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 op mailings van Tolerant kan door te klikken op de link onderaan
de pagina of via onze website.
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