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Voorwoord

VOORWOORD
2019 was terug een bewogen jaar met veel activiteiten in onze mooie yachtclub.De weergoden
waren wisselvallig, met toch een paar mooie opstekers.
We kunnen vaststellen dat er terug enkele mooie activiteiten georganiseerd werden door leden.Het
is leuk om te zien dat er initiatief genomen wordt, en dat wordt gesmaakt!
Onze bestuursploeg hangt terug heel goed samen. Ook dat is ook fijn, want het is ooit anders
geweest.
Als we toch iets negatief moeten meegeven is het vooral ons slecht wegdek in de Sluisweg.
Dit blijft een doorn in het oog, maar daar blijft het politiek spel spelen van wie de eigenaar is, of zal
worden, maar vooral wie de kosten zal dragen om dit tot een mooi einde te brengen.
Hopelijk komt hier snel duidelijkheid in.
Wat mij vooral opvalt is, dat er met de jaren heen steeds minder actief pleziervaart is.
Boten liggen er voldoende, dat is geen probleem, maar varen op zich gebeurt te weinig.
Alle redenen zijn op te sommen, maar vaak zien we, gepaard met een tekort aan tijd, dat de passie
wat verdwijnt.
Varen is en blijft een passie. Ik hoop dat er nieuwe generaties zullen opstaan en diezelfde passie gaan
ervaren en ze ook uitvoeren. Of dat men zijn passie terug vindt.
Laten we hopen dat dit in 2020 gebeurt.
Net zoals vorig jaar zullen we in 2020 verder groeien met onze club.
En daar mogen we terecht fier op zijn.
De electriciteitskasten langs de Merelbeekse kant zullen worden vernieuwd, de WiFi-installatie wordt
herbekeken, en hier en daar opnieuw enkele verbeteringen ingebracht.
De feestelijkheden starten met onze nieuwjaarsreceptie in onze gekende zaal ‘t Molenhof.
Tussendoor wordt er op 22 maart een lekker oesterfestival georganiseerd.
Waar erna de opening op 1/5 zal volgen met een mooie vaartocht naar Terneuzen.
De sluiting van het vaarseizoen ligt vast op 17/10/2020 en het zou leuk zijn dat we nog es in grote
getale aanwezig zijn en er een spetterend feest van maken.
Uiteraard zullen er zoals steeds nog activiteiten ertussen zijn waar iedereen op tijd van wordt
verwittigd.
Het is duidelijk, 2020 wordt terug een spannend jaar met veel uitdagingen!
Ik wens iedereen een goede gezondheid, een behouden vaart, maar vooral veel passie…
Pascal Slock
ondervoorzitter
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Kromme Kronieken: Bucketlist

Uit de reeks kromme kronieken van Ray van Rieme…
Bucketlist

Onze club staat open voor nieuwe ideeën en nieuwe gezichten.
Wegens zijn onmiskenbare charme, zijn uitbundige haartooi en avontuurlijk
uiterlijk viel vooral nieuwkomer Karel Ghijs mij op.
Tevens vernam ik, op de avond van de sluiting van het vaarseizoen, dat hij een
begaafde amateurbokser is, die tot de stal van Junior Bauwens behoort. In zijn
kamp tegen een oersterke Bulgaar (bijgenaamd de Bull) had hij het in de
eerste ronde moeilijk, maar daarna heeft hij toch de Bull-gaar gekregen. Ik
ben zwaar onder de indruk.
Hoogstwaarschijnlijk zijn onze Yachtingdames dat nog méér, want als ik hen over
‘Karel-Den-Bokseur’ hoor fluisteren en zij het over zijn goddelijk lichaam hebben, dwarrelt er plots
stuifmeel in de lucht! Om nijdig en jaloers van te worden!
De naam van zijn boot is ‘Magika’ en ik vermoed dat dit een afkorting van
‘Magische Karel’ is.
Ik hou van de bokssport omdat ‘The Noble Art of Self Defense’ de enige
discipline is waar geven belangrijker is dan krijgen, zeker wat slagen
betreft.
Karel maakt in elk geval een ongeschonden indruk, wat niet van iedereen
kan worden gezegd.
Wanneer ik als man denk wat ik nog kan, maar niet meer kan wat ik nog
denk, zoek ik mijn toevlucht in mediteren.
Mediteren is een positieve vorm van piekeren!
In het leven van een tachtig-plusser gaat alles sneller omdat alles korter
wordt. Toen ik verleden week naar Blokken keek, schreef ik daarover volgend gedichtje:
Vanaf 80 moet u weten
telt zelfs ieder jaar voor 2.
soms voel ik mij zo versleten
als een mop van Ben Crabbé.
Toch blijf ik alles positief bekijken, want toen ik onlangs hoofdpijn kreeg prees ik mij gelukkig dat ik
geen zevenkoppige draak ben. Vergeleken met vroeger slaap ik ook minder vast en onlangs had ik
een nachtmerrie waarin ik een one-night-stand met een bloedmooie diva moest doorstaan. Dat
begon veelbelovend, maar toen ‘paaltje bij puntje’ kwam, bleek de dame uitgerust te zijn met een
kuisheidsgordel met digitale cijfercode… Een onmogelijke opdracht voor een man als ik, die reeds
moeite heeft om met een ouderwetse GSM een deftig berichtje te versturen. Dramatisch dus!
Badend in het zweet ontwaakte ik en werd begroet door de klaagzang van mijn kanarie, een
okergele Waterslager met stamboom, notabene.
Dit ras wordt beschouwd als de Pavarotti onder de kooivogels, maar sinds hij ‘verpluimd’ is zingt
Elvis (zo heet hij) hees en vals. Hees in de lage tonen en vals als hij de hoge noten probeert te halen.
Zijn bas is nog te pruimen omdat hij mij dan doet denken aan de hese stem van Rod Stewart of
Bonnie Tyler, maar in de hoge tonen wordt hij plots de mannelijke versie van … Marina Wally. Niet
om aan te horen!
Toch denk ik dat ik met mijn Elvis-nieuwe-stijl zal leren leven, want ten slotte ben ik ook niet perfect.
Dat realiseerde ik mij allemaal uitgerekend op 30 november jongstleden, de datum dat ik niet alleen
mijn eenentachtigste verjaardag vierde, maar ook de dag dat Sinterklaas in onze Yachting opnieuw
zijn blijde intrede deed.
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Weer waren de kindjes en de mama’s in de wolken en plots gingen mijn gedachten terug in de tijd,
toen ik als jonge KAJ-er in Sint-Michiels-Brugge ook de rol van de ‘Heilige Man’ mocht invullen. Mijn
jongere broer was Zwarte Piet en om alles realistisch te laten lijken had hij in de jutezak, die over zijn
schouder bengelde, een spartelend konijn gestoken.
Zo leek het alsof hij een stoute bengel in de zak had gestopt. Dat maakte bij alle kindjes, die wij van
huis tot huis bezochten, een verpletterende indruk. Sommigen zijn hun trauma pas in de
adolescentie te boven gekomen.
Mijn broer was dol op speciale effecten en daarin ging hij soms heel ver. Ook die keer toen mijn
vader, een zelfstandige garagist, aan de keukentafel zijn middagdutje deed. Alles was vredig en
sereen tot mijn broertje plots, onverwacht, opdook. Op de schoorsteenmantel stonden twee
reusachtige batterijklemmen waarmee mijn vader startkabels zou maken. Plots greep broederlief
naar één van die klemmen, niet zonder moeite drukte hij hem zo ver mogelijk open om hem
vervolgens op de linker oorlel van mijn slapende vader los te laten.
Onthutst keek ik toe, mijn broer flitste weg en toen de getande klem tot diep
in het oor van mijn vader doordrong brak de hel los.
Mijn vader, een reus van 1m92 voor 130 kg, veerde met een pijnlijke
schreeuw recht en vermits ik verstijfd naast hem stond en mijn broer in rook was opgegaan, kreeg ik
een oorveeg die ik tot op vandaag nog altijd voel nazinderen.
Dit belet mij niet om humor te schrijven en ofschoon mijn ‘Overwonnen Droefheid’ reeds sinds
september volledig uitverkocht is, ontmoet ik nog wekelijks mensen die ik spijtig genoeg moet
teleurstellen. Dit geeft mij een dubbel gevoel en een visvriend heeft dat ook sinds hij zich met zijn
nieuwe vriendin in Wijsbegeerte verdiepte.
’t Is te zeggen: zij had de wijsheid en hij de begeerte!
Ondanks dit dubbel gevoel bleven zijn verwachtingen hooggespannen tot hij vernam dat zij op
Farmaline de Me-Too-inlegkruisjes in asbest had besteld. Vuurvast en ondoordringbaar!
Als troost nam ik hem mee naar ons Clubhuis, waar ik de code van het toilet wel kan kraken en waar
wij, dankzij een paar schuimende Leforts, onze dubbele gedachten konden verdringen. Natuurlijk
ging ons gesprek ook over de hengelsport en hij vertelde dat hij onlangs een visrijke poel had
ontdekt waar hij tot aan zijn knieën in de modder was gezakt. De ene poel is echter de andere niet
en daarbij dacht ik spontaan aan Remco EvenePoel en Mathieu VanderPoel, die door hun
uitzonderlijk talent niet gauw in een poel van ellende zullen sukkelen.
In ons Clubhuis waar het, dankzij ‘mensenhater’ Rocco en zijn ravissante Veronique, altijd quality
time is, komen vele onderwerpen aan bod en zo vernamen wij van een clublid dat hij onlangs een
Bucketlist heeft opgesteld.
Onder meer wil hij nog de Mont Blanc beklimmen, gaan tafelen in het beste restaurant ter wereld en
samen met de Dalai Lama een spirituele rondvaart maken.
Geïnspireerd door zoveel nobele plannen heb ook ik zo’n lijst opgesteld.
Ziehier mijn verzuchtingen:
1. zolang mogelijk in aanvaardbare gezondheid blijven vissen
2. in een boksmatch Karel Ghijs in de tweede ronde knock-out slaan
3. mijn sleutelbos, die ik in de Schelde liet vallen, opvissen
4. met de ‘Old Lady’ eens meevaren
5. met een ‘Young Lady’ nog eens spelevaren
6. mijn 3 zonen gelukkig zien leven
7. 97 jaar jong worden, zoals voorspeld door een vermaarde paragnost…
8. aan mijn 90 een nieuwe bundel uitgeven
9. binnen 16 jaar mijn enige kleindochter 20 jaar zien worden
10. euthanasie
Ray van Rieme

Nieuwe sluizen van Terneuzen
Nieuwe sluis Terneuzen
Diegenen die aanwezig waren op onze algemene vergadering van november kregen het
nieuws al te horen van Johan…
Onze openingsvaartocht weekend 1 mei gaat dit jaar naar Terneuzen!
Johan heeft op zaterdag een leuke en interessante activiteit ingepland…
Een geleid bezoek met gids aan de in aanbouw zijnde nieuwe sluis van Terneuzen.
Zal zeker veel van onze leden interesseren.
Meer informatie hierover volgt de komende weken .
Hierbij alvast wat informatie over de in aanbouw zijnde sluis…

* informatie met toestemming en verstrekt door Nieuwe Sluis Terneuzen Postbus 567 - 4530 BB Terneuzen Kennedylaan 1 - 4538 AE Terneuzen

De Nieuwe Sluis gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de
Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Daardoor zorgt de
Nieuwe Sluis voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de
Vlaamse regio. Dit is goed voor de werkgelegenheid. Met de komst van de Nieuwe Sluis
kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het Kanaal GentTerneuzen. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor
binnenvaartschepen afneemt. In 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis. De
Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is opdrachtgever en aannemerscombinatie
Sassevaart bouwt de Nieuwe Sluis.

Nieuwe sluizen van Terneuzen
Kosten Nieuwe Sluis Terneuzen
De aanleg van de sluis inclusief voorbereidingskosten en begeleiding en ook het
infrastructureel beheer en onderhoud van de eerste twee jaar kost naar verwachting 934
miljoen euro (inclusief btw). Nederland betaalt, conform het verdrag tussen Nederland en
Vlaanderen voor de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen, ruim 190 miljoen euro, inclusief
een regionale bijdrage. Vlaanderen draagt de overige kosten. North Sea Port draagt bij in het
Vlaamse aandeel van de kosten. Uit Europese CEF-fondsen wordt ruim 48 miljoen euro
bijgedragen.

We kijken alvast uit naar ons bezoek tijdens ons openingsweekend van 1 mei …
Meer informatie voor inschrijving volgt !
Website Nieuwe sluis Terneuzen https://nieuwesluisterneuzen.eu/
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volg ons ook op FaceBook: slagerij De Smet-Poriau

Schipperscodex en ZEB Zeebonk

Schipperscodex
Elke schipper is bevlogen
en verankerd met zijn sport.
Hij verbleekt zelfs zienderogen
als de Schelde troebel wordt.
Want hij voelt zich nauw betrokken
bij de stroom en ’t waterwild,
dus de eend die hij kon lokken
heeft hij liefdevol gegrild.
Hij verafschuwt het soort Belgen
dat bij ’t eten luidop boert
en zijn pils drinkt zonder zwelgen
of obsceen naar vrouwen loert.
Neen, hij blijft finesse tonen:
hij boert altijd binnensmonds,
hij zwelgt wel en zijn hormonen
tieren ’t weligst ondergronds.

Maar vooral wil hij verzwinden
in het pure vaargenot,
’t vrij gevoel dat hij kan vinden
bij de vogels die hij spot.
Doch dit voorrecht wordt geweigerd
als zijn boot, van meet af aan,
bij ’t vertrekken heftig steigert
en dan plots pardoes blijft staan.
Wie zijn grenzen wil ontdekken
als een echte Albatros
en onstuimig durft vertrekken
maakt best eerst de trossen los.
Ray van Rieme

Zeb Zeebonk
Zeb Zeebonk is een echte doener:
hij doet zijn ding met hart en ziel.
Hij is een mentor, een verzoener,
er schuilt in hem een dokter Phil.
Hij heeft een vrouw en ook twee honden,
een zeehond en een Deense dog.
Die twee zijn niet in ’t echt verbonden,
maar in de bronst doen zij ‘het’ toch!
Zijn vrouw is uiteraard onmisbaar
in alles wat een man verlangt,
want zij maakt ondermeer de vis klaar
die Rob-de-zeehond voor haar vangt.
Zelfs bij veel golfslag en gewiegel
drinkt Zeb zijn borrel kwart na elf.
Hij scheert zich in de waterspiegel
daarin herkent hij best zichzelf

Door tegenlicht en roem beschenen
volgt hij zijn eigen protocol.
Het vaarmanschap zit in zijn genen
alsook een dosis Rock-and-Roll.
’t Gebeurt in ’t bijzijn van zijn honden
dat hij zijn gade gadeslaat,
vooral bij ochtendlijke stonden
geeft dat het beste resultaat.

Dit alles wat u hier kon lezen
ligt met de waarheid overhoop.
Totaal mijn schuld, het was te vrezen,
want ‘k gaf mijn pen de vrije loop.

Ray van Rieme

WILLE RONALD

B
V
B
A

ALGEMENE ELECTRICITEIT
HVAC & BEVEILIGING
VERWARMING

∙

AIRCO

SANITAIR

∙

∙

DOMOTICA

∙

AUTOMATISATIE

WARMTEPOMPEN

∙

∙

ZONNEPANELEN

VLOERVERWARMING

PRIVAAT EN INDUSTRIE
NIEUWBOUW & VERBOUWING
***
VERWARMING & ACCUMULATIE
VLOERVERWARMING
***
ZONNEPANELEN - ZONNECOLLECTOREN
***
AIRCONDITIONING DAIKIN-WARMTEPOMPEN
***
BEVEILIGING &ALARMINSTALLATIES
CAMERABEWAKING EN TOEGANGANGSCONTROLE
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***
DOMOTICA
(Kwaliteitslabel domotica LUXOM)
Dobiss installateur // Gecertificeerd KNX-installateur
***
DATA-NETWERKEN
***
PARLEFONIE & VIDEOFONIE
***
CENTRALE STOFZUIGER
***
VENTILATIE
***
SANITAIRE INSTALLATIES

Wij zijn read 35 jaar actef in de sactor.
Samen met 12 werknemers staan wij borg voor een degelijke installatie,
een uitstekende service en een klantvriendelijka samewerking
Met meer daan 3000 klanten kunnen wij U onze ervaring aanbieden
voor jarenlang comfort en kwaliteit
Ronald Wille, zaakvoerder
TEL.: +32 9 227 19 10
info@willeronald.be
www.willeronald.be

WILLE RONALD BVBA
SCHOUWINGSSTRAAT 43A
9032 WONDELGEM

Vitamine D

Vitamine D
Vitamine D is zonder twijfel de meest populaire vitamine op het
moment. Volgens onze Hoge Gezondheidsraad is er officieel meer
nood aan vitamine D omdat een vitamine D-tekort in België vaak
voorkomt bij kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en personen
die bedekkende kleding dragen
Hieronder vinden jullie enkele veel voorkomende vit. D vragen en antwoorden.

Wat is vitamine D? Waarom hebben we vitamine D nodig?
Vitamine D, een vetoplosbare vitamine (wordt dus opgestapeld in ons vet bij
te veel opname), is belangrijk voor sterke botten en tanden en bevordert de
opname van de mineralen calcium en fosfor in het lichaam. Vitamine D is ook
nodig om een aantal eiwitten te activeren die belangrijk zijn voor de
botopbouw.
Vitamine D speelt tevens een rol bij de instandhouding van de weerstand
(daar vitamine D de immuniteit beïnvloedt) en bij een goede werking van de
spieren.
Mogelijk heeft voldoende aanvoer van vitamine D ook een gunstig effect op
bepaalde chronische ziekten zoals cardiovasculaire ziekten, diabetes of
colorectale kanker.
Haal ik vitamine D uit de dagelijkse voeding?
Ongeveer een derde deel van de hoeveelheid vitamine D
die je op dag nodig hebt haal je uit de dagelijkse
voeding.
• Belangrijkste bronnen van vitamine D in de voeding:
Vooral vette vis (zoals zalm, haring en makreel) is
rijk aan vitamine D. Eieren (eigeel) bevatten redelijk
wat vitamine D, melk en melkproducten nauwelijks.
Aan halvarine, margarine en bak- en braadproducten wordt vitamine D
toegevoegd. Andere voedingsmiddelen zoals melk en graanproducten
worden ook dikwijls met vitamine D3 verrijkt.
• De inname van vitamine D3 via de voeding bij volwassenen bedraagt
gemiddeld 5 microgram per dag. Volwassenen die voedingssupplementen
gebruiken, nuttigen tot 25 microgram per dag. Bij kinderen bedraagt de
dagelijkse inname via de voeding ongeveer 2 microgram per dag.
Wie heeft extra vitamine D nodig?
Gezonde volwassenen hebben geen baat bij vitamine D-supplementen. Ze
kunnen in hun behoefte voorzien via normale gezonde voeding en door
voldoende blootstelling aan de zon.

Afhankelijk van de blootstelling aan de zon kan het nodig zijn om extra
vitamine D te nemen via supplementen of verrijkte voeding om tekorten in
bepaalde seizoenen van het jaar te voorkomen.
Een tekort aan vitamine D komt veel voor bij kinderen, ouderen, zwangere
vrouwen en personen die kleding dragen die het hele lichaam bedekken.
• In Europa werd vastgesteld dat, naargelang de studies, 40 tot 100 % van
de oudere populatie die niet in verzorgingsinstellingen verblijven, een tekort
aan vitamine D vertonen.

HOSTE

Kapellendries 54

Brood en Banket

Stationstraat 52

Wetteren

Wetteren

09/366.19.81

09/369.32.00

Vitamine D
• Gevallen van spierkrampen bij kinderen door een vitamine D-tekort komen
vooral in de maanden april en mei voor of gedurende het hele jaar bij
personen die onvoldoende zijn blootgesteld aan zonlicht (ouderen in
zorginstellingen, personen die kleding dragen die het hele lichaam bedekt).
• Een tekort aan vitamine D komt frequent voor bij zwangere vrouwen in
België en in streken met een beperkte blootstelling aan UV-straling waar een
verrijking met vitamine D van melkproducten niet systematisch gebeurt.
• Aan premature zuigelingen kan gedurende de eerste maanden een
supplement van 20-25 microgram1 per dag toegediend worden. Bij kinderen
met hogere noden, kan de arts een hogere dosis voorschrijven.
Zijn er verschillende vormen van vitamine D?
In de natuur bestaan twee vormen van vitamine D:
• Vitamine D2 of ergocalciferol, gesynthetiseerd door gisten. Deze vorm is
wat minder goed opneembaar, maar wel volledig plantaardig.
• Vitamine D3 of cholecalciferol dat bij dieren en mensen wordt gevormd
onder invloed van ultraviolet B-straling. De blootstelling aan UV licht is
cruciaal om een voldoende vitamine D-gehalte bij de mens te verzekeren.
Vitamine D3 wordt het meest gebruikt in supplementen.
Maak je in de zon vitamine D aan?

De belangrijkste bron van vitamine D is het zonlicht.
Vitamine D wordt onder invloed van zonlicht in de huid
aangemaakt.
Vooral tussen april en oktober maakt je huid onder
invloed van de zon vitamine D aan. Maar probeer toch
het hele jaar door, iedere dag een kwartier tot een half
uur per dag naar buiten te gaan tussen 11 en 15 uur. Het is namelijk een
goede gewoonte om dagelijks buiten te zijn.
Wanneer spreek je van een vitamine D tekort?
Bij een calcidiolwaarde (25OH vitamine D) van 50 nmol/liter.2
Wat zijn de gevolgen van een tekort aan vitamine D?
Een gebrek aan vitamine D veroorzaakt rachitis bij kinderen (ook Engelse
ziekte genoemd: het krijgen van een brozer beendergestel, met
botvervormingen en -afwijkingen van groeischijven en boteinden ter hoogte
van de gewrichten). Typisch hangt dit vaak ook samen met stoornissen van
de tandvorming. In zeldzame gevallen liggen een verstoorde vitamine Dhuishouding, bepaalde geneesmiddelen (zoals anti-schimmelmedicatie) of een
fosfaattekort aan de oorsprong van deze botziekte.
Bij volwassenen leidt een ernstig gebrek aan vitamine D tot osteomalacie. (de
volwassen vorm van rachitis).Bij deze aandoeningen is het bot zwak en
pijnlijk.
Een tekort aan vitamine D kan osteoporose veroorzaken. Osteoporose is
botontkalking die op latere leeftijd optreedt en die vooral bij vrouwen de kans
Eenheden en omrekening
De hoeveelheid vitamine D kan worden uitgedrukt als microgram ergocalciferol (vitamine D2) of
microgram cholecalciferol (vitamine D3). Regelmatig wordt de hoeveelheid ook aangeduid in
internationale eenheden (afgekort IE of IU), waarbij 40 IE overeenkomt met 1 microgram (µg).
2
De molaire concentratie (of de molariteit) is een maat voor de sterkte van een oplossing van een stof.
Ze wordt gedefinieerd als het aantal mol opgeloste stof per liter oplossing. Nano= 1 miljardste
1

Vitamine D
op botbreuken verhoogt. Tot slot kan ernstig vitamine D-gebrek spierzwakte
en spierkrampen veroorzaken.
Zit er ook vitamine D in een multivitamine?
In multivitamines zit vitamine D.
Kan ik ook te veel vitamine D binnenkrijgen?
Een langdurige te hoge inneming van vitamine D kan schade aan hart, nieren
en bloedvaten veroorzaken. Verder veroorzaakt een hoge inneming van
vitamine D misselijkheid, slaperigheid, verminderde eetlust en obstipatie.
Nadelige effecten als gevolg van een overmaat aan vitamine D zijn echter
zeer zeldzaam.
Een te hoge inname van vitamine D3 kan aanleiding geven tot bijwerkingen
waaronder een te hoog calciumgehalte in het bloed (hypercalcemie),
neurologische klachten en risico op nierstenen. Bij kinderen zou het kunnen
leiden tot een groeiachterstand.

E n k e le p r a k t i s c h e a a n b e v e l i n g e n

Afhankelijk van de blootstelling aan de zon kan het nodig zijn om extra
vitamine D te nemen via supplementen of verrijkte voeding om tekorten in
bepaalde seizoenen van het jaar te voorkomen:
- Voor tieners tot 18 jaar raadt de Hoge Gezondheidsraad een
voedingssupplement met vitamine D van 15 microgram per dag aan,
afhankelijk van hun blootstelling aan zonlicht.
- Voor de volwassenen is een voedingssupplement aanbevolen met 10
microgram per dag, verhoogd tot 15 microgram per dag voor personen
met een risico op osteoporose en tot 20 microgram per dag tijdens de
zwangerschap, gedurende de borstvoedingsperiode en voor ouderen.
In een notendop:
KIES VOOR EEN VITAMINE D KUUR MET DAGELIJKSE INNAME
Een kuur met dagelijkse inname zorgt voor een constante bloedwaarde t.o.v. een
stootkuur die een tijdelijke piek in je vitamine D-bloedwaarde veroorzaakt.
KIES VOOR VITAMINE D3
Vitamine D3 is immers de meest krachtige vorm van vitamine D.
KIES VOOR EEN OLIEBASIS ALS TOEDIENINGSVORM
Onderzoek wees uit dat vitamine D3 op basis van olie veel beter opgenomen wordt.
VOLDOE AAN JE BEHOEFTE AAN VITAMINE D MET EEN DAGELIJKSE INNAME VAN
800 I.E.
800 I.E. vitamine D3 is de dagelijkse hoeveelheid aanbevolen door het RIZIV en de
Hoge Gezondheidsraad.
Mie Remaut-De Winter
Schipperse van Cleobulus IV
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Broers Van Durme
Gentse broers Bernard en Damien Van Durme varen de Atlantic over in een roeiboot
Bernard en Damien Van Durme uit Gent staan voor de uitdaging van hun leven …

2 ervaren roeiers lid van de Koninklijke Roeivereniging Sport Gent nemen deel aan de
befaamde “Talisker Atlantic Challenge” The premier event in ocean rowing

De race start jaarlijks in de maand december vanuit San Sebastian op het Canarische eiland
La Gomera 3000 mijl over de Oceaan naar Nelson’s Dockyard Englisch Harbor,
Antigua Barbuda.
In totaal nemen 35 teams deel van over de ganse wereld.

Broers Van Durme

•
•

•
•
•

Een tocht van ongeveer 6 weken met een dagelijkse discipline van 2 uur roeien en 2
uur rust, 24 uur op 24… Diegene die niet roeit of slaapt zorgt voor het eten, opkuis,
hersteld de boot of verzorgt de communicatie met de wal.
Voldoende drinken is een absolute noodzaak. Een water ontzilter die op
zonnepanelen werkt zorgt voor de ontzilting van zeewater naar drinkbaar water. Elke
roeier moet minstens 10 liter water per dag drinken. De zon en het zoute water zijn
hun grootste vijanden… Overdag kan het zo’n 45 graden worden in de cabine.
Per man verbranden ze minimum 8000 kcal per dag! Dus moeten ze er voor zorgen
voldoende voedsel mee te nemen voor minstens 2 maanden. Ze kunnen max. 250 kg
voedsel meenemen
Alle technologie en navigatie instrumenten zijn aan boord om de juiste koers aan te
houden over de oceaan.
De oceaan is op sommige plaatsen tot 8,5 km diep … De golven kunnen dan ook bij
zwaar weer tot 6 meter hoog zijn.
De race is gestart op 2 december en is te volgen op:
www.taliskerwhiskyatlanticchallenge.com
www.vandurmebrothers.com
www.facebook.com/vandurmebrothers

Yachting Merelbeke wenst Bernard en Damien veel succes !

DATUM
za 01/feb
zo 02/feb
ma 03/feb
di 04/feb
wo 05/feb
do 06/feb
vr 07/feb
za 08/feb
zo 09/feb
ma 10/feb
di 11/feb
wo 12/feb
do 13/feb
vr 14/feb
za 15/feb
zo 16/feb
ma 17/feb
di 18/feb
wo 19/feb
do 20/feb
vr 21/feb
za 22/feb
zo 23/feb
ma 24/feb
di 25/feb
wo 26/feb
do 27/feb
vr 28/feb
za 29/feb

HOOGWATER LAAGWATER
11:47
06:47 19:14
00:10 12:28 07:24 19:53
01:02 13:25 08:08 20:43
02:10 14:42 09:06 21:56
03:22 15:59 10:32 23:26
04:36 17:05 12:02
05:37 18:00 00:38 13:10
06:28 18:47 01:41 14:12
07:14 19:32 02:35 15:06
07:57 20:15 03:24 15:57
08:40 20:58 04:11 16:44
09:23 21:44 04:56 17:30
10:07 22:30 05:39 18:14
10:53 23:20 06:22 18:56
11:43
07:04 19:37
00:14 12:38 07:47 20:21
01:14 13:40 08:35 21:13
02:19 14:54 09:38 22:20
03:40 16:13 10:58 23:50
04:55 17:22 12:30
05:56 18:19 01:02 13:37
06:46 19:07 01:57 14:30
07:28 19:45 02:42 15:13
08:02 20:18 03:19 15:50
08:33 20:49 03:53 16:23
09:04 21:21 04:26 16:55
09:36 21:53 04:58 17:26
10:07 22:24 05:27 17:53
10:38 22:53 05:53 18:17

De uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten

HOOGWATER LAAGWATER
11:04 23:29 06:10 18:39
11:46
06:43 19:12
00:14 12:32 07:18 19:50
01:06 13:25 08:02 20:39
02:04 14:28 08:57 21:56
03:07 15:38 10:29 23:10
04:15 16:43 11:41
05:14 17:35 00:13 12:42
06:03 18:22 01:11 13:38
06:48 19:05 02:04 14:30
07:31 19:47 02:53 15:20
08:13 20:29 03:39 16:08
08:55 21:13 04:24 16:55
09:39 21:59 05:08 17:42
10:25 22:47 05:52 18:27
11:14 23:42 06:36 19:13
12:09
07:22 20:00
00:42 13:08 08:10 20:51
01:45 14:12 09:05 21:48
02:51 15:22 10:11 22:58
04:03 16:30 11:32
05:09 17:31 00:17 12:48
06:07 18:26 01:21 13:50
06:57 19:15 02:13 14:42
07:41 19:57 02:58 15:28
08:19 20:34 03:37 16:07
08:53 21:10 04:13 16:44
09:27 21:45 04:46 17:17
10:02 22:21 05:19 17:49
10:37 22:57 05:49 18:17
11:11 23:32 06:17 18:44

Februari 2020

Januari 2020

DATUM
wo 01/jan
do 02/jan
vr 03/jan
za 04/jan
zo 05/jan
ma 06/jan
di 07/jan
wo 08/jan
do 09/jan
vr 10/jan
za 11/jan
zo 12/jan
ma 13/jan
di 14/jan
wo 15/jan
do 16/jan
vr 17/jan
za 18/jan
zo 19/jan
ma 20/jan
di 21/jan
wo 22/jan
do 23/jan
vr 24/jan
za 25/jan
zo 26/jan
ma 27/jan
di 28/jan
wo 29/jan
do 30/jan
vr 31/jan

SLUIZENCOMPLEX MERELBEKE

SLUIZENCOMPLEX MERELBEKE

zomertijd

DATUM
zo 01/mrt
ma 02/mrt
di 03/mrt
wo 04/mrt
do 05/mrt
vr 06/mrt
za 07/mrt
zo 08/mrt
ma 09/mrt
di 10/mrt
wo 11/mrt
do 12/mrt
vr 13/mrt
za 14/mrt
zo 15/mrt
ma 16/mrt
di 17/mrt
wo 18/mrt
do 19/mrt
vr 20/mrt
za 21/mrt
zo 22/mrt
ma 23/mrt
di 24/mrt
wo 25/mrt
do 26/mrt
vr 27/mrt
za 28/mrt
zo 29/mrt
ma 30/mrt
di 31/mrt

HOOGWATER LAAGWATER
11:08 23:25 06:20 18:44
11:42
06:52 19:19
00:05 12:27 07:34 20:05
01:05 13:40 08:28 21:08
02:35 15:20 09:41 22:38
04:00 16:38 11:25
05:13 17:38 00:09 12:47
06:07 18:28 01:20 13:54
06:53 19:13 02:16 14:50
07:36 19:56 03:06 15:40
08:19 20:39 03:53 16:26
09:01 21:23 04:38 17:10
09:44 22:08 05:21 17:52
10:29 22:55 06:02 18:32
11:16 23:45 06:41 19:10
12:08
07:21 19:50
00:41 13:09 08:07 20:39
01:45 14:28 09:08 21:47
03:17 15:57 10:29 23:20
04:37 17:08 12:10
05:38 18:03 00:42 13:19
06:26 18:48 01:37 14:10
07:05 19:24 02:20 14:50
07:37 19:54 02:56 15:25
08:07 20:24 03:29 15:56
08:37 20:54 04:02 16:28
09:08 21:24 04:35 16:59
09:38 21:53 05:04 17:27
11:07 23:22 05:31 18:52
11:38 23:55 06:57 19:18
12:14
07:29 19:52

Maart 2020

SLUIZENCOMPLEX MERELBEKE

Getijtafels

Deinze

Gaversesteenweg 222, 9800 Deinze

Uw tuincenter
voor huis, tuin,
dier & deco

Merelbeke

Fraterstraat 111, 9820 Merelbeke

Ophasselt

Brambroek 27a, 9500 Geraardsbergen

Roeselare

Brugsesteenweg 387, 8800 Roeselare

www.eurotuin.be

Deinze | Merelbeke | Ophasselt | Roeselare | Online
Doorlopend open van 9u tot 18.30u. Open op zon- en feestdagen. Dinsdag gesloten.
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Liedermeerspark

Schipper in het
Liedermeersmeerspark
Naast ons jachthaventje ligt het Liedermeerspark. Al onze leden die
regelmatig in het Clubhuis aan de toog zitten, weten dat onze clubdichter Ray van Rieme
daar parkopzichter en fervent visser is. Winter, zomer, regen of zonneschijn, altijd vind je
Ray daar aan de waterkant.
In het kader van een opdracht voor de
foto-opleiding in het KISP volgde ik Ray
van aan ons clubhuis tot aan zijn visplaats
en verder. Uiteraard was ik
geïnteresseerd in zijn viskunst
( ik versta er nog altijd niets van), maar
zeer zeker ook in de schoonheid en rust
van het park. Ik stond versteld van het
aantal mensen dat dag in dag uit in het
park passeert. Ik dacht dat daar enkel
heren en vooral dames in spannende pakjes voorbij huppelden en zo Ray’s aandacht van zijn
vislijnen naar de oeverbewegingen deed verplaatsen. Nee, ook gewone wandelaars, Oma’s
met hun kleinkinderen, hondeneigenaars met hun troeteldier, en vele andere creaties
passeren de revue.
Ik was gefascineerd door het aantal water- en gewone vogels die door het park paraderen.
Ik wist eigenlijk niet wat ik eerst zou fotograferen. Ray nam me de beslissing uit de handen
door een gedicht te schrijven over mijn foto’s vooraleer ik de foto’s gemaakt had. In plaats
van een gedicht te krijgen geïnspireerd op mijn foto’s, maak ik foto’s geïnspireerd op zijn
gedicht: Ballade van een Blauwe reiger.
Ik ben een fotograaf in opleiding, met de nadruk op opleiding,
maar vooral ook een eeuwige wijsneus die éénmaal
geïnteresseerd in een onderwerp zo’veel mogelijk informatie
daarover probeert te vergaren.
Het Liedermeerspark is een zij-arm van de Schelde en geen
gegraven vijver.
Het verhaal van het Liedermeerspark begint eigenlijk in 1969 op
het moment dat de Ringvaart geopend wordt en de scheepvaart
op de oude Schelde zo goed als stil valt. Vroeger kwam alle
watertransport van Antwerpen, Kortrijk of Brugge dwars door
Gent en ging zo de Schelde op richting Oudenaarde, of de
omgekeerde richting ging ook. Tot de jaren 1950 betrof het allemaal spitsen geladen met
van alles en nog wat en deels getrokken door paarden of door de schippersvrouwen.
Het is pas in 1899 dat het eerste gemotoriseerde binnenschip ( een Luxemotor) in de vaart
werd gebracht. Vanaf 1920 werden de gemotoriseerde binnenschepen meer zichtbaar op
onze binnenwateren. Het was een aantal jaren na de Tweede wereldoorlog dat het trekken

Liedermeerspark

(of jagen) van de schepen verdween. Vandaag kennen we nog de term “jaagpad”, het pad
langs de kanalen en rivieren waar de trekkers of trekpaarden, trekmadammen, liepen en
aan een lang zeel trokken om de boot in beweging te houden.
Heden ten dage kennen we nog het trekken van vaartuigen in Franse tunnels met een
trekboot ( le remorqueur), en meer algemeen bekend, in het Panamakanaal worden de
zeereuzen van sluis tot sluis getrokken door een treintje.
Terug naar het Liedermeerspark. De terreinen tussen de Schelde en de wijk Flora waren
opgekocht door SIDAC die de nutteloze Schelde-armen gingen dumpen met industrieel afval.
In 1971 doet SIDAC effectief een aanvraag voor het dumpen van afval in de zij-armen van de
Schelde.
Het is Paul Martens, die ontdekt dat het dossier dreigt goedgekeurd te worden, zonder er
veel ruchtbaarheid aan te geven.
Op 10/11/1976 worden de eerste
gemeenteraadsverkiezingen
gehouden na de fusies. Het gevolg is
dat de jarenlange CVP-hegemonie
(nu Cd&V) verbroken wordt en een
nieuwe coalitie tussen liberalen van
Patrick Lachaert (de vader van
Egbert Lachaert) en de VU ( nu NVA)
van Paul Martens gesloten wordt.
Paul Martens wordt de Eerste
Schepen en heeft oa “Ruimtelijke
Ordening” onder zijn bevoegdheid.
Het Liedermeerspark wordt
uiteraard zijn stokpaardje. De eerste tekeningen waar het Liedermeerspark kan aan
gekoppeld worden dateren van 1777 waar het gebied ingekleurd staat in de kaarten graaf de
Ferrari als “ meersen”, met andere woorden: overstromingsbekkens voor de Schelde. We
maken een sprong tot 1977 waar het eerste concrete plan voor het Liedermeerspark
uiteraard door de heer Paul Martens wereldkundig werd gemaakt.
Belangrijk detail is dat het eilandje ontstaan tussen de Oude Schelde en de Ringvaart ( waar
nu Propafilm en GLS staat) toegevoegd werd aan Merelbeke.
Daardoor is de Sluisweg en de stuurboordoever aan het Oude sluisje grondgebied
Merelbeke en ligt onze yachthaven op twee gemeenten ( Gent en Merelbeke).
In 1979 wordt de zone tussen de vervuilende industrie van SIDAC en de Florawijk erkend als
een veilige bufferzone.
Er gaat een aardig stukje gemeentepolitiek voorbij aan het Liedermeerspark waar milieuactivisten ( smalend “de blareneters”) , het gemeentebestuur, veldwachters, industriëlen en
ministers vechtend over straat rollen in een regelrechte oorlog over de toekomst van het
stukje natuur.
Er wordt gesproken van verraad, omkoperij en ander moois in deze woelige discussie.
Uiteindelijk volgt er op 13 september 1975 een eerste stemming over het Liedermeerspark.
Ik ga niet in op de polemieken die gevoerd zijn door de verschillende schepencollges die
wisselend bemand werden door VU-VLD en VU-Cd&V. Het is een feit dat Paul Martens
“zijn Liedermeerspark” uiteindelijk heeft kunnen parkeren in rustig vaarwater en de
gemeente Merelbeke er een prachtig natuurdomein bij gekregen heeft.

Liedermeerspark

Het park herbergt een niet te schatten aantal
soorten vogels, waarvan ik dus vooral de
Blauwe reiger onthou. Het visbestand tiert
welig en het is dus niet steeds dezelfde snoek
en karper die door Ray worden
bovengehaald. Ik heb versteld gestaan van
de grootte van de vissen die aan Ray zijn haak
bijten. Ik heb hem een snoek zien vangen van
8 kg en een karper zien bovenhalen van 12kg.
Gigantische beesten in mijn ogen die in de
handen van Ray een beetje komen uithijgen
en nadien keurig terug in het water worden
gezet.
Tot mijn stomme verbazing mag men enkel snoek vangen op zater- en zondagen alsook op
feestdagen. Karper mag gevangen worden gedurende de hele week. Het ongelooflijke is dat
vissers en vissen dit onderscheid kunnen maken: in de week-end wel, in de week niet.
Per visser mogen er maximaal twee lijnen in het water liggen. Er is wel een tijdsperiode dat
het vissen niet toegelaten is: van 15 december tot 15 maart. Nu begrijp ik waarom Ray in de
wintermaanden een beetje aan gewicht wint.
Het is wintervet.
Ik leerde nieuwe termen en weet nu wat een boiler is. Vroeger dacht ik dat het een
zangvogel was maar nu weet ik dat het voederbollen zijn, die door sommigen volgens een
geheim recept gemaakt worden tot grote vreugde van hun bovenburen. Eén van de
bezoekers van Ray vertelde me dat het een brij is van meel met Whiskas, of Kitekat, en
ander gerief dat wordt gekookt en dan onder hoge druk in een kogelvorm geperst. Ik versta
waarom vissers niet altijd in goede verstandhouding leven met hun bovenburen, zelfs
gedroogd stinkt het boilertje nog.
Ik aanhoorde ook hoe de mannelijke krabben de wijfjes in een houdgreep houden , tijdens
het paren helemaal stijf worden, waarbij het wijfje helemaal zacht wordt en na het paren
van carapax wisselt. Waar heb ik dat nog gehoord??
Mijn grote ster blijft natuurlijk de Blauwe reiger die ik in het begin maar niet vinden kon om
te fotograferen.
Pas na de aanwijzingen van Ray gevolgd te hebben vond ik hem op een drijvend eilandje en
sindsdien kan ik hem fotograferen zo’veel ik wil. Het is in deze tijd natuurlijk lastig opstaan ’s
morgens om de zonsopgang te fotograferen en verdomd koud om de zonsondergang in
beeld te brengen. Ik denk dat ik nog een paar sfeerbeelden ga maken van de clubbar en aan
de leraar wijsmaken dat dit ook behoort tot de natuurbeleving in het Liedermeerspark.
Geschreven door
Tim Remaut
Schipper van Cleobulus IV

Ballade van de Blauwe reiger
Ballade van de Blauwe reiger
Het Liedemeerspark blijft mij boeien
want de natuur gaat er zijn gang.
Hier mag nog alles groeien,
zelfs “onkruid” heeft er zijn belang.

Hij “popelt” bij ’ t fotograferen,
en met zijn imposant postuur,
doorbreekt hij de banale sferen
op zoek naar het Ultieme Puur.

‘k Zie vaak dezelfde Blauwe Reiger
op voorntjes azen tussen ’t riet.
Hij is een metafoor, een krijger,
die net als Tim het park bespiedt.

Dus zie ik hem maar beelden schieten
met veel respect voor al wat leeft.
In ’t Park is ’t Liederlijk genieten
Als men er oog en oor voor heeft.

Zij hebben allebei iets statig,
hun scherpe focus is een gunst:
die vogel doet dat instinctmatig
en Tim als dienaar van de kunst.

Doch men mag niet teveel verlangen,
door afgunst loopt er veel verkeerd.
Wie te succesrijk is zal hangen,
dat heeft die reiger ons geleerd.

Toch moet die reiger veel ontberen,
door afgunst liet ’t geluk hem los:
zijn blauwe bruid met blanke veren
werd opgepeuzeld door een vos.

Maar ‘t Park blijft een magneet voor velen,
ligt het aan ’t stuifmeel of de geur,
van ’t welig loof waar vogels kwelen
als oerkracht tegen stress en sleur?

Dat is de Ying en Yang van ’t leven,
de tegenpool van pret is leed.
Maar schoonheid blijft er altijd kleven,
als een jong paar het park betreedt.

Maar ook de Liedermeerse vrouwen
zijn welgevormd en exclusief,
vooral als men ze kan aanschouwen,
In het perfecte perspectief.

Hun liefde laat zich graag bespelen,
Doch ’t ja-woord is in elk geval
slechts door zichzelf en 1 te delen:
het ja-woord is een priemgetal.

Want als hun heupen en hun spieren
bewegen in gestrekte draf
en saam de zonnewende vieren,
is ’ t Laatste Oordeel nooit ver af.

Ook staat er actie te gebeuren,
als Tim met zijn vermaarde lens,
mij drie-dimensionaal komt keuren,
als visser,dichter en als mens.

En onze oude Blauwe Reiger
Heeft last van heimwee en van eelt.
Hij werd een stoïcijnse Zwijger
Die vis en stilte met mij deelt……
Ray van Rieme

Kombuis

Osso bucco
Ingrediënten per persoon
1 kalfsschenkel pp
1 el bloem
1 grote ui
Knoflook
1 stengel selder
1 kleine wortel
1 blikje tomatenblokjes of verse 2 verse
tomaten
Olijfolie + boter
Peper & zout

Water - kalfsbouillon
Witte wijn
Peper & zout
Voor de gremolata
Citroen
Peterselie
Knoflook

Bereiding
1. Verhit de olijfolie met wat boter in een ruime stoofpot. Kruid elke kalfsschenkel met
peper en zout, wentel hem in de bloem en laat goudbruin kleuren in de olie.
2. Schep het vlees uit de pan en hou die apart.
3. Versnijd de ui, het knoflook, de selder en de wortel in kleine stukjes en laat die in
dezelfde pot op een zacht vuur aanstoven. Roer regelmatig om.
4. Leg na enkele minuten het vlees op de gestoofde groenten en giet ook de
braadsappen erbij.
5. Giet vervolgens de witte wijn en het kalfsbouillon bij de bereiding.
6. Voeg vervolgens de tomatenblokjes (vers of in blik) aan de bereiding en laat het
geheel op een zacht vuur anderhalf uur stoven. Vergeet niet de kruiding aan te
passen.
De gremolata.
1.
2.
3.
4.

Rasp enkel de gele schil (zeste) van de gewassen citroen.
Versnipper de look en meng met de geraspte citroen.
Hak een flinke portie peterselie fijn.
Meng alle ingrediënten.

Serveer met spaghetti of andere pasta en eet smakelijk
Brigitte

Wie, wat, waar

Sponsors
Voor ons clubblad zijn we nog steeds opzoek naar adverteerders.
In bijlage vindt u nog eens alle praktische en technische info.

TECHNISCHE FICHE VAN HET CLUBBLAD “DE PATRIJSPOORT”
VAN YACHTING MERELBEKE
Verschijningsdata: 1ste trimester: half april
2e trimester: half juli
3e trimester: half oktober
4e trimester: half januari
Doelpubliek:

- de oudleden, de leden en de steunende leden van “Yachting Merelbeke”;
- andere watersportverenigingen en organisaties;
- (water-)sportwinkels;
- verenigingen van Merelbeke;
- alle gemeenteraadsleden van de gemeente Merelbeke;
- verschillende diensten van de gemeente Merelbeke
- de burgemeester en schepenen van de Stad Gent;
- de toeristische dienst van Merelbeke en Gent;
- de regionale afdelingen van de kranten, tijdschriften en radio en TV
- andere geïnteresseerden

Distributie:

- per post op basis van een databestand (zie doelpubliek);
- aan de kassa’s van (water-)sportwinkels;
- aan de kassa’s van geïnteresseerde winkeliers.

Oplage: min 170 exemplaren
Kostprijs: gratis aangeboden
Grootte en samenstelling: A4- formaat; voorblad in kleur; dubbel geniet; met minimum 2
binnenbladzijden in kleur; minimum 10 pagina’s
Adverteermogelijkheden:

4 edities

1 A4 pagina

½ A4 pagina

¼ A4 pagina

Cover achteraan

290 euro

170 euro

130 euro

375 euro

De adverteerders krijgen een gratis doorkliklink op de website van “Yachting Merelbeke”
Alle handelaren ontvangen een factuur.
Praktische gegevens: de adverteerder levert alle materiaal digitaal en in de juiste vorm.
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BOEKHOUDING & FISCALITEIT

G&V bvba – Johan Goemé // Erkend boekhouder-fiscalist
Meer dan dertig jaar ervaring in boekhouding en fiscaal advies
voor KMO’s, zelfstandigen, vrije beroepen en VZW’s.
Wij begeleiden u van oprichting tot en met vereffening.
Service en digitalisering zijn onze passie!
Sint-Dionysiusstraat 40, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09/242.90.40 // johan@genv.be // www.genv.be
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