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Terugblik
door France Ceulemans, Koen Kerkhofs en Simonne Van der Heyden
Op safari – 23 november
Zaterdag 23 november gingen we op
safaritocht in de club, met 41 personen
was onze “lodge” goedgevuld en voor
de gelegenheid hadden we zelfs een
“bijna” echte tijger op bezoek. Onze
gasten konden zich tegoed doen aan
een overheerlijk wild stoofpotje met
Afrikaanse kroketjes en als dessert ging
de gezonde fruitsaté vergezeld van wat
ijs er ook vlotjes in.
Toen de buikjes op springen stonden
was het hoog tijd om de extra calorieën
er af te dansen, dus ging het volume van onze plaatselijke tamtam de hoogte in en werd er
nog gefeest tot al de wilde dieren lagen te slapen. Op naar onze volgende trip zou ik zeggen!
(KK)
Kaartavond – 29 november
Op vrijdag 29 november dienden zich 8 kaarters aan om mee te dingen naar de Wisselbeker
‘Rik Meulepas’. Buiten de profs waren er ook een paar amateurs in het gezelschap maar na
enige richtlijnen kon de kaartavond van start gaan en het moet gezegd het werd een mooie
strijd! Uiteindelijk kon er maar 1 iemand de winnaar zijn, nogmaals proficiat aan Marc Van
Doninck! Hij kreeg een heerlijk Ardens gebraad overhandigd en voor de tweede plaats mocht
de Pirre 2 sappige koteletten in ontvangst nemen. De laatste plaats werd ingenomen door
France maar vermits deelnemen belangrijker is dan winnen kreeg zij een stevige portie
gehaktballetjes cadeau. Sportief als ze is werden deze direct versneden en aangeboden aan
de concurrentie! Het was weer gezelligheid troef!
(KK)
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Sinterklaasfeest – 1 december
Hoog bezoek op zondag 1 december in de club. De Goedheilig man uit Spanje bracht ons
wederom een bezoek en de 12 kindjes stonden al goed op voorhand te wachten op zijn blijde
intrede. Je zag ze denken: komt hij met de boot of te voet, langs het dak of gewoon door de
deur, spanning alom! Maar dan kwam ineens de melding dat hij met zijn zwarte pieten
onderweg was op de vest en was er geen houden meer aan, iedereen naar buiten om de Sint
toe te juichen en hartelijk te verwelkomen. Er werd duchtig met snoep gesmeten en een paar
minuutjes later zat hij al op zijn troon in onze zaal. Er was al iets minder spanning te voelen bij
de allerkleinsten maar toch… zou iedereen braaf zijn geweest en waarom was de Sint niet met
de boot! Op de laatste vraag kwam vlug een antwoord, door de LEZ-zone in Antwerpen kon hij
niet doorvaren naar ons clublokaal, tja de wet is de wet voor iedereen! Maar dat kon de pret
niet bederven en ook ditmaal hadden de zwarte pieten een verassing van formaat voor onze
kindjes, ze gingen het namelijk laten sneeuwen in de club! Beetje bij beetje knutselden ze een
speciale machine in elkaar en toen de Sint al zijn pakjes had uitgedeeld, ja er waren dus dit
jaar wederom geen stoute kindjes in de club… was het grote moment aangebroken! In het
midden van de zaal werd de sneeuwmachine opgesteld. Deze bestond uit een grote ton, een
bladblazer, een stuk panty (dank u Tinneke) en een blijkbaar geheim recept. Op aangeven van
Sinterklaas werd deze aangezet en wonder boven wonder was onze vloer na een minuutje al
bedekt met een wit ‘sneeuwtapijt’! Ondanks dat de Sint toen moest vertrekken waren er alleen
maar blije gezichtjes want nu kon er nog gespeeld worden in de sneeuw, en werd er nadien
nog lekker gesmuld van koffiekoeken met warme choco. We kijken alvast uit naar zijn
volgende bezoek!
(KK)
Kerstfeest – 24 december
Reeds 64 jaar traditie. Op deze avond gaan we
eerst varen of wandelen en daarna iets lekker
eten. Dit jaar was het niet anders. 15
wandelaars en 2 vaarders gaven present.
Onder leiding van JP en zijn madam gingen we
op wandel langs de vest, naar de nieuwe brug
aan de Sion en dan verder de Netedijk richting
Lisp op. Om langs de andere oever naar de
Lispersteenweg terug te wandelen. Dan al de
stadswandelingen over tot aan de
bloemmolens. Daar doken we de straat terug
in en wandelden via de Merelstraat naar het
atelier van JP. Verborgen achter een grote
poort was een gezellig afgesloten koertje met
hapjes en drankjes. Warm, koud of sterk. Met
dank aan JP en Maryse.
Terug in de club hebben we met 18 KCL leden
lekker gegeten van een kalkoenrollade met
wintergroentjes en kroketjes. Proficiat aan de
koks van dienst.
Een gezellige avond was het zeker. Op naar
kerst 2020.
(SVDH)
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Veenvakantie in Hockai – 26 tot 30 december
Traditioneel zijn we tussen kerst en nieuwjaar voor 5 dagen naar de “Hoge Venen” geweest.
33 (waaronder 10 kindjes) KKCL leden gingen mee. Sommige voor 1 andere voor 2 ,3 of 4
nachten.

De eerste dag was er een kleine wandeling om er in te komen.
Die avond stelde Corneel voor om een wandeling te doen die hij via zijn Smartphone/GPS kon
volgen. Een mooie wandeling op dag 2 maar…die GPS vertelde niet dat er geen brugje ligt en
dat het water veel te hoog staat om er door te waden. Dus rondwandelen. Maar al bij al een
mooie wandeling.
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Dag 3 is 28 december ook traditioneel de dag van de “onnozele kinderen” dus hier ook de dag
van de kindjes: zij gaan de robotjeswandeling doen. Een parcours uitgestippeld en
bewegwijzerd door robotjes. Onderweg moesten ze een aantal opdrachten uitvoeren en
zonder problemen wandelden ze dan ook het ganse traject af. Ondertussen zorgt de vaste
ploeg voor al de ingrediënten die nodig zijn voor een winter BBQ. Eens thuis gekomen met die
massa verse groenten moesten de shoppers snel zijn om alles binnen te brengen. De dames
die reeds terug waren van de Robotjeswandeling zaten klaar met mes en snijplank om alle
groenten om te toveren tot lekkere groenteschotels.

De BBQ van de Vikke werd uitgeladen en de kolen werden warm gestookt tot er een probleem
opdook. Vikke had zijn BBQ bij maar de bakgrill lag nog in Lier. Dan maar improviseren met
wat er voorradig was. En het is nog gelukt ook. Resultaat: een superlekkere BBQ met heerlijke
verse groentjes. Dus zeker voor herhaling vatbaar.
Dag 4 begon met veel mist en later werd het een koude zonnige dag. Ideaal om de Venen
terug te verkennen.
Dag 5 opruimdag. Enkele families waren reeds vertrokken. De overige deden de verplichte
poets. Toen dat klaar was kwamen de poetsvrouwen van de organisatie eraan. Met hen een
babbel gedaan want er was dit jaar heel veel niet zoals het moest zijn. Hopelijk heeft dit naar
volgend jaar toe een properder effect!
Ondanks het primitieve onderkomen in Hockai blijft dit voor de deelnemers toch nog altijd een
jaarlijks weerkerend evenement.
Tot volgend jaar.
(SVDH)
Oudjaarsavond – 31 december
Op de laatste dag van het jaar werd er ook dit jaar gefeest in de club. Met 23 leden gingen we
het oude jaar uitwuiven en het nieuwe jaar alvast goed inzetten. Om 19.30 uur konden we aan
onze aperitief beginnen en eentje is geentje! Daarna verplaatsten we ons naar de zaal waar
de gourmetschotels al klaarstonden alsook een bijpassend buffet. Met een wijntje, pintje of iets
anders lekkers erbij konden we ons nog eens een laatste keer laten gaan in 2019 en het mag
gezegd worden het heeft gesmaakt bij iedereen… Nadat de mannen den afwas hadden
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gedaan werd de muziek alvast wat harder gezet en om middernacht vlogen de beste wensen
in het rond en werd er wat afgekust! Een stukje taart of wat kaas mocht ook niet ontbreken en
na nog wat ons benen te hebben gestrekt op de dansvloer konden we voor de eerste keer in
2020 ons bedje opzoeken.
(KK)
Nieuwjaarsdrink – 5 januari
Op zondag 5 januari konden onze leden genieten van onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Het
bestuur zorgde voor de gratis drankjes en maar liefst 56 leden maakten van de gelegenheid
gebruik om elkaar nog het beste voor 2020 toe te wensen. Het werd een gezellige namiddag
en er werden door de aanwezigen al veel plannen gemaakt om van 2020 een grandioos
‘jubileum’ jaar te maken. Het bestuur zag dat het goed was!
(KK)
65 jaar KKCL – 19 januari
19 januari 1955 was de dag dat onze club ontstond en exact 65 jaar later konden we op
zondagmiddag in ons clublokaal met meer dan 70 leden deze heugelijke verjaardag vieren
met een groots Breugelbuffet. In de zaal hing aangepaste decoratie, op een groot scherm
werden foto’s van vroeger geprojecteerd en zelfs een eigen gemaakt 65 jarig jubileumlied was
aangebracht op een groot paneel. Dit werd uit volle borst meegezongen na de
openingstoespraak van onze voorzitter en daarna kon er lekker gesmuld worden van het
rijkelijk buffet. Kippenboutjes, pensen, frikadellen, verscheidene schotels met kaas,
charcuterie, paté, taarten… het kon niet op, iedereen vond wel iets om zijn bordje te vullen en
daarna nog een keertje! Het was gezelligheid troef en er werden veel herinneringen opgehaald
zeker door toedoen van sommige bizarre dia’s! Onder leiding van Jan Verlinden werd de
snijdersbank nog eens een keertje uit volle borst meegezongen gevolgd door het lied van
KCL, de sfeer was ronduit geweldig. Het was een verjaardag om niet snel te vergeten, op naar
de volgende! Nogmaals bedankt aan al de helpende handen en aan Huis Perfect voor de
uitstekende service!
(KK)
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Sjotterkesavond – 31 januari
Op vrijdag 31 januari slaagden we erin om voldoende deelnemers bij elkaar te krijgen om nog
eens een sjotterkesavond te organiseren. 12 leden zorgden voor 6 ploegen, getrokken door
mijn onschuldige hand. Al snel werd duidelijk welke ploegen de sterkste waren (toch niet zo
goed getrokken misschien ). Ik vond het persoonlijk veel plezanter om naar de wedstrijden te
kijken van de iets minder getalenteerde sjotteraars: dat ging ten minste niet zo snel en was
veel minder voorspelbaar! De balletjes vlogen in het rond en hier en daar drupte er al eens wat
bloed van de vingers – kan gebeuren! De, volgens mij redelijk correcte, eindstand:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Corneel & Dimi
Theo & Jan L
Kevin & Arno
Kris & France
Mark & Wencke
Tom & Wietse

Bedankt aan alle deelnemers en aan Sooi Bryon voor de prijzen!
(FC)

Bezoek Sint-Gummarustoren – 2 februari
Een tijdje geleden opperde Jean-Paul het idee om met de leden van de club eens een
bezoekje te organiseren aan de Sint-Gummarustoren. Vele mensen volgden zijn mening: goe
plan! Een datum zoeken was al wat moeilijker aangezien de voorkeur naar een eerste zondag
van de maand ging omdat de beiaardier dan aan het spelen is. Het bestuur legde het
torenbezoek vast op zondag 2 februari. De inschrijvingen waren al snel volzet. Met 28 leden
beklommen we de toren begeleid door een gids die ons van een uitgebreide uitleg voorzag.
De ene ging de trapjes al wat vlotter op als de andere, maar iedereen is boven geraakt. Het
weer viel wat tegen maar we hadden toch een indrukwekkend zicht. Verwaaid, met koude
voeten maar met weer een hele ervaring rijker gingen we terug naar beneden waarna we met
z’n allen het Kruiske indoken. Naar het schijnt hebben ze daar lekkere spaghetti, dat moesten
we eens testen. We moesten een beetje geduld hebben, maar de meesten waren het eens:
niet slecht! Het was eens iets anders dan varen of feesten. Zeker voor herhaling vatbaar! Als
jij ook zo’n leuk idee hebt: zeker laten weten!
(FC)
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Clubnieuws 1

Zondag 1 maart: Openingstocht van KKCL
Lokale vaartocht voor alle leden. Officiële opening van het
vaarseizoen van KKCL.
We varen van Pallieterhoeve naar het wit huis op de Grote
Nete (25 km).
- Vertrek: 8.30 uur aan de club
- Picknick in café Looidijk (eten zelf te voorzien)
- Eten: kip met curry of appelmoes en brood
Prijs: 5 euro
Inschrijven aan het infobord of via France, navigator@kanoclublier.be of tel. 0474
90 28 04.

Zaterdag 7 maart: Feest KKCL in de Far West
De inspiratie is aan jullie. Wij verwachten veel
creativiteit van jullie. Wij zorgen voor de sfeer
en de muziek.
- Dresscode: cowboys en girls zijn welkom
- Deuren: 18.30 uur / Eten: 19 uur
- Eten: chili con carné - prijs: 5 euro
Iedereen welkom, ook niet-leden.
Inschrijven verplicht aan het infobord of per mail aan Koen,
feestbestuurder@kanoclublier.be.

Zondag 15 maart: Tocht van de navigator
Dit jaar gaan we richting Breda. Het riviertje de
Mark bevaren.
- Traject: ongeveer 25 km
- Meer info volgt nog

Inschrijven aan het infobord of via France,
navigator@kanoclublier.be of
tel. 0474 90 28 04.
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Fr. Pelzenstraat 8
2500 Lier
Tel.: 03/480.11.71

Taxi
Bussen
Mini bussen
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Jaarverslag voorzitter
door Norbert Chovau
Beste leden,
Beste vrienden,
Eerst en vooral wil ik jullie allen, namens het bestuur en namens mezelf, een voorspoedig
2020 toewensen. En net zoals de voorbije 14 jaar zijn deze wensen geen loze woorden, geen
bladvulling, maar welgemeende, oprechte wensen van geluk, voorspoed en vooral van
gezondheid. Ook dank ik jullie voor jullie komst naar deze verplichte algemene statutaire
jaarvergadering. Het getuigt van een gezonde interesse voor de club en het clubleven. In deze
hectische tijden moet dat zeker gekoesterd worden. En voor het bestuur is jullie aanwezigheid
ongetwijfeld een riem onder het hart.
Statutair, dat houdt in dat ik moet vragen of er leden zijn die volmachten bijhebben.
We gaan even terug in de tijd, laten we zeggen naar het magische jaar 2.000. 20 jaar geleden
waren we rond deze tijd terug op ons gemak. We hadden de zo door paniekzaaiers
angstaanjagende millenniumbug overleeft. Er waren geen catastrofes gebeurd door het
crashen van computers. De vliegtuigen bleven in de lucht, de liften in de
appartementsgebouwen bleven werken. En wij konden uitzien naar het 45-jarig bestaan van
de kano club. 20 jaar later schrijven we 2020. Volgende week zondag, 19 januari 2020, zal de
club 65 jaar bestaan. 65 jaar, dat is dikwijls langer dan een mensenleven. En als ik dan
rondzie, ben ik blij toch nog enkele leden te zien van het eerste, of bijna eerste uur. Op
zondag 19 januari 2020 zal er een feest zijn voor het 65-jarig bestaan van de Koninklijke Kano
Club Lier.
Op de algemene vergadering van vorig jaar had ik het genoegen om niet minder dan 3 jonge
kandidaat-bestuursleden voor te stellen. En uiteraard werden zij verkozen. Vanaf de eerste
bestuursvergadering kwamen deze spiksplinternieuwe bestuursleden met jonge, ambitieuze,
soms revolutionaire ideeën naar voor. Er waaide plots een nieuwe wind door de oude kano
club. Zij namen spontaan taken over van de “oudere” generatie. Zo kon ik na 26 jaar, eindelijk
de redactie van ons clubblad uit handen geven. France Ceulemans bracht er dan ook meteen
een nieuwe, digitale schwung in; alles in hetzelfde letterschrift, automatische nummering,
zelfde volgorde van indeling, en zo verder. Ook het voorstel om een digitale nieuwsbrief op te
sturen, werd door de meeste leden geapprecieerd. Kortom, de nieuwe wind die door de het
bestuur en de ganse club waaide, leek soms een wervelwind, maar dan een wervelwind met
alleen positieve gevolgen.
Helaas zijn er vandaag geen nieuwe kandidaten om het bestuur te komen versterken. Erger
nog, Marc Van Doninck heeft zich dit jaar niet langer herkiesbaar gesteld en is dus uittredend.
Mark is het bestuur komen versterken in 2013. Hij kreeg onmiddellijk de functie van
materiaalmeester in zijn schoot geworpen. Een taak die hem volledig paste door zijn
ervaringen op het werk. Ik wil Marc dan ook bedanken voor zijn inzet voor de club. Ik wil Marc
ook persoonlijk bedanken. Al wat ik aan Marc gevraagd heb in verband met de club, heeft hij
altijd uitgevoerd. Soms, als ik hem iets teveel belastte, antwoorde hij laconiek: “Daar mag toch
een weekske overgaan?” Gegarandeerd kreeg ik voor de week om was, een telefoontje van
Marc met de woorden dat alles gedaan was. Marc, bedankt voor alles makker. Ik hoop je nog
veel te zien in de club.
Jarenlang hebben we gefoefeld met de afdruk van de kalender om toch maar alles op één
blad te krijgen, of beter gezegd, alles op één blad te proppen. Kleiner letterschrift, kleinere
puntgrootte, en dit tot ergernis van sommige oudere leden. “Kan het nog kleiner?” schertsen
zij. Ja, in theorie wel maar dan is het onleesbaar. Opnieuw door de voorstellen van de
jeugdige bestuursleden om zoveel mogelijk informatie van activiteiten op te nemen in de
9

kalender, konden we niet anders dan ook de achterkant van het blad te gebruiken. Eindelijk
konden we dan ook de grootte van de letters normaliseren naar 11. Een dankbaar iets, een
zaligheid voor de ogen. Er staan dit jaar meer dan 100 activiteiten vermeld op de kalender. Als
we daar bijtellen de wekelijkse zwembeurten, de wekelijkse vaarinitiatie van april tot
september en de wekelijkse activiteiten van de dames van Sportief plezier, zitten we boven de
200 activiteiten. Wie durft te beweren dat KKCL niet leeft?
In januari 2007 schreef ik het volgende, en ik citeer: “Als vijfde voorzitter van de kano club heb
ik dan ook volgende doelstelling voor ogen. Ik wil proberen, met nadruk op proberen, een brug
te zijn naar de toekomst, naar de jeugd toe. Ik wil proberen een buffer te zijn tussen de eerste,
uitbollende generatie en de bruisende, van enthousiasme overlopende jeugd. Dat bruisend
enthousiasme was er 52 jaar geleden ook, toen die eerste generatie, jeugd was en niet alles
zo vanzelfsprekend was. Toen de club nog moest uitgebouwd worden en opgebouwd worden
en dit zowel letterlijk als figuurlijk.”
In 2019 heeft de club in het algemeen en ik als voorzitter in het bijzonder het geluk gehad om
jeugdige versterking te krijgen in het bestuur. Ik weet het, het is de derde keer dat ik erover
begin, maar het is toch zo belangrijk voor een club om jonge mensen, jonge bestuursleden te
hebben. Immers, jeugd trekt jeugd aan. Het is soms aanpassen om dat jonge geweld te
volgen. Maar ik steun hen waar het mogelijk is. Zij zijn immers de toekomst van de club. De
eerste pijlers van de brug naar de toekomst, zijn rotsvast verankerd. Dat geeft mij een
geruststellend gevoel. Natuurlijk dank ik ook mijn andere collega’s bestuursleden om de
constructieve samenwerking. Het is een zegen om voorzitter te mogen zijn van zulk een team.
Hopend op een fantastisch jaar 2020 voor de Koninklijke Kano Club Lier, draag ik jullie allen
mijn dankbaarheid toe voor jullie luistergeduld.

Norbert Chovau
Voorzitter Koninklijke Kano Club Lier vzw

Jaarverslag secretaris
door Simonne Van der Heyden
Voorzitter, bestuursleden en leden van Kano Club Lier.
Zoals elk jaar sta ik hier weer voor de moeilijk taak om een origineel verslag te maken van het
voorbije jaar, zonder teveel in de voetstappen van andere bestuursleden te treden.
Op 12 januari 2019 zijn we gestart aan ons recentste jaar van de club.
Dit maal niet met “dezelfde ploeg” maar met een versterkte ploeg. 3 jonge leden voelden zich
geroepen om ons bestuur te komen versterken. Zij waren meer dan welkom en hebben reeds
hun meerwaarde voor het bestuur bewezen.
Daarom volgen hier nu enkele zaken die ik terug vond in onze verslagen van de
bestuursvergaderingen.
Ledenbestand:
Op 31 december 2019 vertelde onze ledenlijst dat er 227 personen in 2019 lid waren van
KKCL. 108 mannen, 89 vrouwen, 15 jongeren tussen 12 en 18 jaar en 18 kinderen onder de
10

12 jaar. Voor dit jaar heeft, zoals gewoonlijk, nog niet iedereen zijn lidmaatschap vernieuwd.
Maar in de loop van januari volgen gewoonlijk nog heel wat hernieuwingen van het lidgeld.
Eigen organisaties:
Zoals altijd hadden we in 2019 eigen organisaties, zowel op feestelijk als sportief gebied: 24
in het totaal.
Vergaderingen:
Het bestuur kwam 11 x samen, 1x was is er de evaluatievergadering met de geïnteresseerde
leden na pallietertochten, en de werkgroep voor de verfraaiing van het paviljoen is ook 2x
samengekomen.
Werkzaamheden:
Naar aanleiding van een opmerking op de AV van vorig jaar is ons dak van het paviljoen
volledig vernieuwd en geïsoleerd. In juni stonden deze werkzaamheden gepland.
Na de isolatie en vernieuwing van het dak wordt er groen licht gegeven voor vernieuwing en
renovatie van het paviljoen. Er wordt nog eerst druk vergaderd en alles besproken om dan
eind september – begin oktober te starten met de opfrissing van het paviljoen.
Na de augustusstorm 2018 wordt de stelling voor het zeil ook aangepast en gedeeltelijk
vernieuwd.
Hiervoor waren verschillende vrijwilligers van dienst en zij hebben dit jaar voor de boven
vernoemde werken en het noodzakelijke onderhoud van onze trappen en lokalen gezorgd.
Waarschijnlijk vergeet ik hierbij nog verschillende dingen. Daarom iedereen die dit jaar mee
heeft geholpen in ons verenigingsleven mijn dank voor de inzet. Zonder jullie wordt het
moeilijk een club leefbaar te houden.
Weetjes
Met Pallietertochten is er op zaterdag een bandje komen spelen. Dit viel bij iedereen in de
smaak en is voor herhaling vatbaar.
Met onze jonge nieuwe bestuursleden waait er een nieuwe wind door de club. De digitale
nieuwsbrief is een succes.
Verplicht kuisen is er vanaf 2019 niet meer bij. Alleen hopen we dat de leden spontaan een
borstel vastnemen om af en toe toch eens te vegen.
Zoals de voorgaande jaren kunnen de leden een stuk van hun lidgeld terugtrekken van hun
ziekenfonds. Voor de juiste inlichtingen hierover kan men zich best wenden tot het
ziekenfonds. De formulieren worden met veel plezier door het secretariaat ingevuld.
Veel meer ga ik jullie niet vertellen. Zo krijgen penningmeester, navigator en feestbestuurder
ook nog de kans om de vergadering te boeien met hun verslag.
Mij rest alleen nog jullie mijn welgemeende nieuwjaarswensen over te brengen. Een
voorspoedig en gezond 2020.
Simonne Van der Heyden
Secretariaat KKCL
10 januari 2020
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Jaarverslag penningmeester
door Mark Chauvaux
Goede avond beste vrienden van Kano Club Lier.
Hier het financieel verslag over het boekjaar 2019 van onze kano club.
Iedereen hier aanwezig weet en heeft gezien dat ons paviljoen beneden een opfrissing heeft
gekregen, diegene die dit nog niet gezien hebben gelieve dringend eens langs komen in de
kano club of anders met spoed naar de oogarts te gaan. Uiteraard had dit ook een prijskaartje.
Naar aanleiding van de steeds oplopende kosten voor onze energie (vooral verwarming en
verlichting) hebben wij het dak van het paviljoen vernieuwd en beter geïsoleerd. Dit is een
investering welke normaal binnen enkele jaren terugverdiend wordt.
Na de storm van zomer 2018 is het nieuwe zeil in 2019 geleverd en betaald, hiervan hopen we
in 2020 een deel te recupereren via de verzekering. (het dossier is ingediend).
Zoals alle jaren zijn onze voornaamste inkomsten de toogontvangsten en de pallietertochten.
Onze wekelijkse toogontvangsten van 2019 zijn ongeveer gelijk gebleven aan deze van 2018.
Op 31/12/2019 is het boekjaar van de kano club afgesloten klein negatief saldo. Gezien de
verschillende investeringen welke ik hiervoor heb aangehaald is dit een zeer bevredigend
resultaat.
Om 2020 aan te vatten hebben we nog een reserve in de clubkas. Ruim voldoende voor de
verdere werking van de kano club Lier.
Toch moet het bestuur gefocust blijven op alle inkomsten en uitgaven.
Tot slot geachte aanwezigen, hier vooraan ligt het kasboek van 2019 ter inzage, indien vragen
of opmerkingen hoor ik het graag tijdens de pauze of na de vergadering.
Laten we samen van 2020 een boeiend en sportief vaar-, feest- en werkjaar maken.
Uw penningmeester,
Mark Chauvaux

Jaarverslag navigator
door France Ceulemans
Beste vrienden,
Vandaag blikken we terug op 2019. Voor mij is dit vooral een terugblik op mijn eerste jaar als
bestuurslid. Toen de functies begin vorig jaar verdeeld werden, werd al snel naar mij gekeken
voor de functie van navigator. Of dit een functie is die goed bij mij past, daar ben ik niet
helemaal van overtuigd, maar Mark gaf me al snel de tip: je moet niet noodzakelijk zelf alle
taken van de navigator op jouw nemen, je moet er gewoon voor zorgen dat ze gedaan
worden. Dit was toch wel een beetje een geruststelling voor mij. Delegeren was dus
toegestaan .
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Ik wil dan ook al even Mark bedanken, die telkens klaarstaat om te helpen bij de organisatie
van de tochten en regelmatig op zoek gaat naar nieuwe trajecten. En ook Leen die voor mij de
kilometerstand bijhield.
Er werd in 2019 in totaal 25.808 kilometer gepaddeld door 88 leden. Eén van onze leden met
de meeste kilometers heeft zelfs speciaal uitgerekend dat hij exact 3.000 kilometer paddelde
vorig jaar. Tja… Ik ga geen namen noemen .
Alle tochten overlopen ga ik niet doen aangezien je er vaak een verslagje van kan lezen in ’t
Kontakt. Wat ik wel even wil overlopen zijn de tochten die elk jaar een ander traject omvatten:
- voor de tocht van de navigator gingen we naar de Biesbosch
- begin mei vaarden we enkele dagen in de omgeving van Leiden
- de wilde vaart ging langs de wilde Grote Nete tussen Stelen en café Looidijk
- en de kersttocht ging dit jaar langs het magazijn van Jean-Paul die voor wat lekkers
zorgde
Daarnaast zijn er enkele dingen die me zijn opgevallen of het vermelden waard zijn:
- Vooral tijdens de zomer was de Nete bij laagwater enorm laag. Hierdoor hadden we
aan de trap al eens een ‘barrage’. Tijdens de tocht der armen vertrokken we bij lage
waterstand waardoor we de barrage moesten opvaren. Ik schrok ervan dat er toch wel
wat leden hier moeilijkheden bij ondervonden. Niet iedereen hield het droog. Daar
moeten we deze zomer eens wat op oefenen!
-

Tijdens de Pallietertochten waren er heel wat varende leden, waaronder een hele
bende jonkies die vorig jaar lid werden. Ik was enorm trots dat ze deelnamen aan deze
toch wel behoorlijk lange tocht. Liam nam zelfs twee dagen deel en startte zondag met
verschillende blaren aan zijn handen. Ge-wel-dig! That’s the spirit!

-

Bij de tocht van de voorzitter kwamen we onderweg een omgevallen boom tegen. Niet
erg, want je kon er wel langs. Enkel Marcel koos een alternatieve route. Hij dacht dat je
op een andere plaats makkelijker onder de boom kon passeren of hij dacht dat hij nog
wat flexibeler was. Niet dus, want voor we het goed en wel beseften was hij aan het
zwemmen. Wat me vooral opviel: 81 jaar oud, maar toch slaagde hij er nog redelijk
soepel in om zich met de hulp van twee andere kajaks terug in zijn kajak te hijsen.
Chapeau!

Naast de tochten organiseren we ook regelmatig initiaties voor nieuwe en minder nieuwe
leden. Van april tot en met september is dit elke woensdagavond. Sinds oktober doen we ook
in de andere maanden één keer per maand een initiatie in het weekend, enkel voor leden.
Daarnaast kan je ook op donderdagavond nog altijd in het zwembad terecht. Zeker op
woensdag had deze initiatie veel succes. Ik wil dan ook graag de leden bedanken die er elke
keer weer bijzijn om deze mensen de kneepjes van het kajakken aan te leren. Dit vergt veel
van jullie tijd en energie. Een hele dikke merci!
Als laatste wil ik mijn medebestuursleden bedanken. Alle ideeën die ik aanbracht, hoe
controversieel ze ook waren, werden op zijn minst deftig besproken. De vergaderingen
duurden naar het schijnt ook wat langer sinds ik in het bestuur zit. De meeste voorstellen die ik
deed werden bijna onmiddellijk goedgekeurd. Dit zorgt voor enorm veel motivatie. MERCI!
Graag wens ik iedereen een jaar vol kajakplezier. Als jullie ideeën hebben voor eventuele
nieuwe trajecten, of ideeën die minder met kajakken te maken hebben maar ook interessant
zouden zijn voor onze club, laat het dan zeker weten!
Jullie navigator, France
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Jaarverslag feestbestuurder
door Koen Kerkhofs
Beste leden,
Mijn eerste jaar als feestbestuurder zit erop, het was niet altijd even makkelijk en ik heb het
soms onderschat maar mede dankzij de steun van het voltallige bestuur en mijn voorgangster
Chris was 2019 een jaar waar ik met veel plezier kan op terugkijken. Het was een heel leerrijk
jaar voor mij en ik hoop dat diegene die hebben deelgenomen aan onze festiviteiten zich goed
hebben geamuseerd, al twijfel ik daar niet aan.
Ik zou graag nog eens even met jullie het jaar willen overlopen.
-

-

Op 6 januari werd er met een vol paviljoen getoast op het nieuwe jaar.
17 maart konden we na de openingstocht 30 hongerige magen vullen door toedoen
van kip met currysaus of appelmoes.
Een week later op 23 maart kleurde de club rood met wit en konden we op zoek gaan
naar Wally na een stevige portie spaghetti.
Op 31 maart werd de nieuwe steiger van de Pink Ribonettes ingehuldigd.
Na de tocht der armen op 14 juli konden we toch nog 20 mensen wat rijker maken met
een overheerlijke bakharing met ajuinsaus.
Het weekend van 10 en 11 augustus stond in het teken van onze Pallietertochten, het
was een zeer geslaagde editie en ik kan al meedelen dat we ook dit jaar op
zaterdagavond de coverband Kim & Phil hebben vastgelegd.
Op 1 september werd de BBQ aangestoken en konden 33 leden genieten van een
heerlijk koud buffet met een al even subliem gebakken stukske vlees.
4 oktober werden de lederhosen en dirndls weer uit de kast gehaald voor ons
Oktoberfest.
Op 1 november konden de vaarders genieten van een lekker stuk spek en bij
terugkomst werd er nog stevig gesmuld van de overheerlijke pannenkoeken.
23 november trokken we met 44 personen op safari en kon men zich tegoed doen aan
een culinair hoogstaand stoofpotje en een gezonde saté.
Een weekje later bracht de Sint een bezoek aan onze club en mochten de ‘brave’
kindjes nadien hun buikjes vullen met koffiekoeken en chocomelk.
Op 24 december vertrokken er 18 personen op kerstocht en werd er nadien gezorgd
voor een heerlijk kerstdiner.
En op 31 december konden we met 23 leden het oude jaar uitzwaaien en het nieuwe
jaar starten met een feestje hier in de club.

Jullie zien 2019 was een goedgevuld jaar, en ook dit jaar staat onze kalender weeral goed vol
met festiviteiten voor groot en klein, ik zou zeggen hou tijdig een plaatsje vrij in jullie agenda
en vergeet zeker niet in te schrijven.
Om af te sluiten wil ik graag al de helpende handen bedanken tijdens onze clubactiviteiten,
want zonder jullie is het bijna onmogelijk al deze festiviteiten aan onze leden aan te bieden.
Nogmaals bedankt en voor iedereen een gezond en feestelijk 2020 gewenst!
Jullie Feestbestuurder Koen Kerkhofs.
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Polar hartslagmeters.
Loopbanden, ergometers, crosstrainers,
roeitoestellen.
van Ketler en Tunturl.
Running – Tennis - Fitness – Volleybal –
Basketbal – Tennis – Voetbal.
Lisperstraat 121 – 123
2500 Lier

Karthuizervest 108

Tel.: 03/480.31.93
www.vedettesport.com
info@vedettesport.com
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Weekend 28 en 29 maart: Anpaddlen in Homberg
We zijn weer welkom bij onze vrienden van Kanu Club Homberg Gerdt. Voor alle
liefhebbers van de Rijn is dit de kans om deze stroom te bevaren.
Voor een klein prijsje mogen we in hun clublokaal slapen (hier zijn 3 kamers met
stapelbedden).
Zaterdag varen we een stevige tocht op de Rijn, zondag gaan we nog eens de
Rijn op maar voor een korter traject. Uiteraard is zoals op al onze weekendtripjes
varen geen verplichting en kan je ook een andere activiteit doen.
Vertrek vrijdagavond of zaterdagochtend. Meer informatie bij France,
navigator@kanoclublier.be.

Weekend 11, 12 en 13 april: Paasweekend in
Luxemburg
Het eerste kampeerweekend voor veel van onze leden.
Zeker inschrijven zodat we de uitbaters kunnen weten met
hoeveel personen wij komen.
We gaan kajakken op de Sûre (als er voldoende water is),
wandelen en eventueel fietsen.
Adres: Camping “Gritt”
Rue Gritt 2 L-9161 Ingeldorf
Inschrijven aan het infobord of via France, navigator@kanoclublier.be of tel. 0474
90 28 04.

1 t/m 3 mei: Kajaktocht in Nederland
We gaan naar de Maaslandse kanovereniging
Oss.
Alles wordt nog bekeken. Meer informatie volgt
nog via het infobord en de nieuwsbrief.
Inschrijven aan het infobord of via France, navigator@kanoclublier.be of
tel. 0474 90 28 04.
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Initiaties
door France Ceulemans
Vorig jaar beslisten we om ook in de winterperiode initiatie te geven. Niet meer op
woensdagavond aangezien het dan donker is, maar wel één keer per maand op een zondag.
Kunnen we spreken van een geweldig succes? Dat denk ik niet, maar de mogelijkheid is er
elke maand toch maar weer om initiatie te volgen. Moeten we ermee stoppen? Neen, want
uiteindelijk gaan de initiators gewoon een toertje varen als er geen leden zijn om initiatie te
volgen.
Dit jaar hebben we deze initiaties ook opgenomen in de kalender zodat iedereen tijdig op de
hoogte is.
Deze initiaties zijn enkel voor leden en niet voor nieuwe mensen die nog geen lid zijn. Zowel
beginners als gevorderden zijn welkom.
Initiatie voorjaar: zondag 8 maart.
Initiaties najaar:
- 11 oktober
- 15 november
- 13 december
We starten telkens om 13.30 uur stipt aan de kano club.
Wekelijkse initiatie
Van april t/m september is het elke week initiatie op woensdagavond om 19 uur stipt. Ook nietleden zijn dan welkom. De eerste initiatie op woensdag gaat door op 1 april (en het is geen
grap ).

Het zijn elke week ongeveer dezelfde vrijwilligers die de initiatie in goede banen leiden.
Nog eens een dikke merci aan deze leden!

Wisselgeld toogdienst
door Kevin Knabe
Beste leden,
Graag zou ik iets willen vragen. Onze economie draait goed en dat is te merken als er vele
van onze leden betalen aan de toog. Dikwijls komen de briefjes van 50 euro een beetje snel
en dan zitten we snel door het wisselgeld heen. We hebben dan ook niet voor honderden
euro’s wisselgeld. Graag zou ik willen vragen om met kleinere briefjes te betalen. Dit
vergemakkelijkt het voor de mensen die achter de toog staan.
Tip: bij vele bankautomaten kan je als je geld afneemt je biljetten kiezen. Zo moet je niet altijd
briefjes van 50 euro nemen maar kan je er ook van 20, 10 of 5 kiezen.
Mvg
jullie econoom
Knabe Kevin
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Kalender 2020
door France Ceulemans
We schrijven geschiedenis: de kalender past niet meer op 1 A4’tje. Waarschijnlijk de schuld
van de nieuwe bestuursleden – oeps .
Hieronder het volledige overzicht. Noteer alles alvast netjes in jullie agenda’s! 

Zo.
Vr.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Vr.
Zo.
Zo.
Vr.
Zo.
Vr.
Za.
Zo.
Zo.
Zo.
We.
Zo.
We.
We.
We.
Za.
We.
We.
Za.
Zo.
Zo.
Za.
We.
We.
We.
We.
Zo.
Zo.
We.
Zo.
Week
Vr.
Zo.
Za.
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05 januari
10 januari
12 januari
NIEUW
19 januari
NIEUW
19 januari
26 januari
31 januari
02 februari
09 februari
NIEUW
14 februari
NIEUW
01 maart
06 maart
07 maart
08 maart
NIEUW
15 maart
22 maart
28 & 29 maart
29 maart
11, 12 & 13 april
11 & 12 april
18 & 19 april
25 april
25 & 26 april
01, 02 & 03 mei
02 mei
10 mei
10 mei
16 mei
16 & 17 mei
21, 22, 23 & 24mei
30, 31 mei & 01 juni
13 & 14 juni
21 juni
28 juni
04 & 05 juli
12 juli
17, 18, 19, 20 & 21 juli
31 juli
01 augustus
01 & 02 augustus

Nieuwjaarsdrink in de Kano Club
Algemene ledenvergadering
Vaarinitiatie + vaartocht
Feest: 65 jaar KKCL
IJsberentocht Niel
Coudewintertocht in Kasterlee
Sjotterkesavond - “Kicker Mundial bij KKCL”
Bezoek St.-Gummarustoren
Vaarinitiatie + vaartocht
Après Ski
Openingstocht van KKCL
Nacht van de Sport: laureatenviering
Feest: KKCL in de Far West
Vaarinitiatie + vaartocht
Tocht van de navigator
Brugse Kajakdoortocht
Homberg: Anpaddeln
Zuidlede – Moervaart
Paasweekend
Blanckaerttocht bij “de Billander” in Diksmuide
Clairmarais
Homberg: Drakenbootrace
Binkentochten te Turnhout
4daagse kajaktocht
Ronde van Mechelen
Ronde van Antwerpen
7 sluizentocht Namur
De Dames trekken erop uit ....
Canteclaertochten te Gent
La Roche: Brusselse Kajakclub
Sinksenweekend aan de Semois
51ste Wilde Vaart
Kanoroute Demer
In Vlaamse Velden
Witten
Tocht der Armen
Ronde van West-Vlaanderen
Algemene ledenvergadering
Kastelse Marathon: combinatie Marathon recreatie
Tochten der Netevallei te Kasterlee

Zo.
We.
We.
We.
We.
Vr.
Zo.
Za.
Zo.
We.
We.
Vr.
We.
We.
Vr.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Zo.
Zo.
Za.
Zo.
Zo.
Do.
Week
Do.

02 augustus
08 & 09 augustus
15 & 16 augustus
22 & 23 augustus
22 & 23 augustus
28 augustus
NIEUW
30 augustus
05 september
06 september
12 & 13 september
19 & 20 september
25 september
26 & 27 september
26 & 27 september
02 oktober
NIEUW
04 oktober
11 oktober
11 oktober
NIEUW
18 oktober
23 oktober
25 oktober
30 oktober
NIEUW
01 november
08 november
15 november
NIEUW
21 november
06 december
13 december
NIEUW
24 december
26, 27, 28, 29 & 30 december
31 december

Grote kuis bij KKCL
50ste Pallietertochten bij KKCL
Weekend met Sportief Plezier Maken
Sneppentochten te Niel
Rodenbachtochten
Evaluatievergadering
Tocht van de Voorzitter
Fakkeltocht - Gent bij nacht
Gent Deinze Gent
Grachtentocht te Diksmuide
Ieperleetochten
Kaartavond - Wisselbeker “Rik Meulepas”
Abpaddeln Homberg
Zenne of Rupel
Oktoberfest
Seneffe
Maastocht
Initiatie + vaartocht
Sambre
14de Kwisavond
Pompoenregatta
Halloweentocht
Pannenkoekentocht
Sluitingstocht van het VKKF / FFC
Initiatie + vaartocht
Feest bij KKCL: Studio 54
Sinterklaasfeest voor de allerkleinsten
Initiatie + vaartocht
Kersttocht en Kerstfeest bij KKCL
Veenvakantie
Oudejaarsavond bij Koninklijke Kano Club Lier

Van 1 april tot en met 30 september: elke woensdag van 19 tot 21 uur vaarinitiatie en
tochten met alle leden. Info: navigator France Ceulemans via tel. 0474 90 28 04.
Elke donderdagavond van 21.30 tot 22.30 uur: zwemmen en kajakken in het zwembad “De
Waterperels”.
Elke woensdagavond: sportief plezier maken (voor de vrouwen). Info bij Tinneke via tel.
0497 40 34 39.
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Verslag over het bestuur en den Toestand der Zaken van de
stad Lier – dienstjaar 1899 - 1900
uit het archief van KKCL-lid Felix Struyf

Maatregelen tegen brandgevaar.
De branddienst beschikt over vijf brandspuiten, waarvan twee zuig- en perspompen op vier
wielen in zeer goeden staat, twee afschuivende perspompen op twee wielenwagentjes en op
veéren in allerbesten toestand, zeer licht vervoerbaar en gemakkelijk te behandelen. Deze
worden bij brand het eerst uitgezonden.
Daarbij nog eene groote ijzeren afschuivende zuig- en perspomp in betrekkelijke goeden staat
doch moeilijk van behandeling en die slechts zeer zelden gebruikt wordt.
De talrijke lederen, en, de gegomde en ongegomde lijnwaden waterbuizen zijn alle voorzien
van dezelfde verbindingen en passen op alle pompen. Alhoewel zij reeds jaren in gebruik zijn,
verkeeren zij in betrekkelijk goeden en voldoenden staat.
Brandeemers en -kuipen zijn in groot getal voorhanden en in allerbesten staat.
De stadswaterkar staat bij nacht steeds gevuld in het pomphuis en de stads-voerman, die
aldaar vernacht, is altijd met het paard bij de hand om met den eersten oproep de spuiten te
volgen.
De dienst der brandspuiten wordt bij brand onder de leiding en de bevelen der brandmeesters,
waargenomen door twaalf bezoldigde spuitgasten, die allen in de onmiddellijke nabijheid van
het bluschtuighuis wonen en bij nacht dadelijk klaar zijn om met de spuiten naar de plaats der
ramp te snellen.
Deze spuitgasten ontvangen vergoedingen:
1° Voor iedere oefening of beproeving van spuiten of andere bluschtuigen, welke 3 of 4
maal per jaar plaats heeft;
2° Voor iedere oproeping voor brand;
3° Voor iedere uur bluschdienst bij brand;
en 4° Voor iedere uur bewaking der puinen na den brand.
De spuitgasten genieten ook nog eene vergoeding voor het toezicht waarmede zij beurtelings
gelast worden, bij het uitleenen der spuiten aan nijveraars der stad, welke dezelve gedurende
den dag in hunne gestichten mogen bezigen.
Daarvoor moeten de nijveraars ten laatste daags te voren er schriftelijk de aanvraag van doen
aan den opperbrandmeester en eene vergoeding betalen van twee franken per uur,
gedurende de ingebruikhouding, en die minstens vijf franken zal bedragen.
De spuiten moeten bij uitleening voor den avond terug in het tuighuis gebracht worden.
Wat de brandrampen in onze stad betreft, deze zijn, in evenredigheid onzer bevolking,
gelukkig zeer zelden.
In het afgeloopen jaar, dat is van 1 Augustus 1899 tot 1 Augustus 1900, werd de hulp van den
branddienst drie maal ingeroepen: een maal was het valsch alarm en twee maal was de brand
door de geburen voor de aankomst der spuit gebluscht. Zoodat men dit jaar, evenals in 1894
en in 1897 geene spuit bij brand heeft behoeven te gebruiken.
Gedurende de laatste tien jaren, dat is van 1 Augustus 1890 tot 1900, ontving de branddienst
40 oproepen voor brand, 23 maal voor de stad en 17 maal voor den bijvang. Tweemaal was er
20

geen brand en slechts bij vijftien branden had men de hulp der spuit eigenlijk noodig, 9 maal in
de stad en 6 maal op den buiten.
Alhoewel tot hiertoe onze branddienst ruim voldoende geweest is om den hevigsten brand hier
te blusschen of te beperken, en er nooit een aanpalend gebouw bij eene brandramp
merkelijke schade onderging, heeft het Gemeentebestuur besloten dezen diens te verbeteren
en te volledigen met bij de bestaande spuitgasten nog een korps Vrijwilligers Pompiers in te
richten.
Het reglement dier inrichting, in zitting des Gemeenteraads van 30 November 1899,
vastgesteld, is bij Koninklijk besluit van 28 April laatst, goedgekeurd en de burgers en
ambachtslieden welke zich bij dit korps hebben laten inschrijven, zullen eerstdaags bijeen
geroepen worden.

Inrichting van een korps Vrijwilligers-Pompiers.
Samenstelling en doel.
Art. 1. Er wordt te Lier een gewapend korps Vrijwilligers – Pompiers tot stand gebracht. Dat
korps, ingericht bij toepassing van art. 128 der wet van 30 Meert 1836, zal bestaan uit 40
manschappen, in twee afdeelingen ingedeeld.
De kaders zullen samengesteld zijn uit ;
a) eenen luitenant-bevelhebber ;
b) twee onderluitenants ;
c) eenen sergeant-fourier ;
d) drie sergeanten ;
e) zes korporalen en
f) drie hoornblazers.

Art. 2. Aan dit korps is, onder toezicht van het College van Burgemeester en Schepenen, den
blusch- en reddingsdienst toevertrouwd bij alle gevallen van brand.
Felix
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Den Ellentrikker
Knabe Kevin
0479/33.43.16
denellentrikker@gmail.com

Renovatie en herstellingen
In orde maken elektrische keuringen
Vervangen oude verlichting door energiezuinige led
Videofonie
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Zaterdag 16 mei: De dames trekken erop uit…
Voor de 27e maal blijft het een verrassing. De bestemming
is nooit vooraf geweten.
Alleszins wordt er een leuke dag van gemaakt.
De organisators gaan ons naar aloude traditie
bezighouden van de eerste tot de laatste minuut. Tijd om
ons te vervelen is er niet.
Trein, tram, bus? Wie zal het zeggen! Het vertrekuur wordt
nog gecommuniceerd.
Inschrijven is noodzakelijk, aan het infobord of via France,
navigator@kanoclublier.be of tel. 0474 90 28 04.

Weekend 21 t/m 24 mei: La Roche – Brussels
Kajakclub
Een gezellig weekendje kamperen bij de mensen van de
Brussels Kajak Club.
Wandelen, niksen en als er water is varen op de Ourthe.
Meer info via France, navigator@kanoclublier.be of tel. 0474
90 28 04.

Weekend 30 mei t/m 1 juni: Sinksenweekend
Semois
We gaan kajakken op de Semois!
Alle nodige info aan het infobord en
bij de navigator France Ceulemans,
navigator@kanoclublier.be.
-

Camping Le Heron
Rue de Lingue
5550 Mouvaize
tel. 061 50 04 17
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Overstromingsgebied Polder van Lier krijgt update
Bron: Sigmaplan
Op maandag 2 maart starten er werken aan het gecontroleerd overstromingsgebied Polder
van Lier. De polder werd in de jaren 80 ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied, maar
is nu aan vernieuwing toe. De werken hebben een dubbel doel: het verhogen van de
waterveiligheid, en het herstel van de riviernatuur.
De werken zullen ongeveer twee jaar duren. Ze kaderen in het Sigmaplan, dat Vlaanderen
beschermt tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren en tegelijk inzet op
natuurontwikkeling. We bereiden ons daarmee ook voor op de gevolgen van de
klimaatverandering.
De vallei van de Kleine Nete, de Beneden-Nete en de Grote Nete is van oudsher gevoelig
voor overstromingen. Het waterpeil op de Netes gaat op en neer met de getijden van de
Schelde, wat de omgeving extra kwetsbaar maakt bij stormtij. Dan krijgt de vallei vaak meer
water te slikken dan ze aankan. Het oorspronkelijke Sigmaplan uit 1976 legde daarom in de
jaren 80 al overstromingsgebieden aan om het risico op watersnood te beperken. Het herziene
Sigmaplan optimaliseert de situatie in verschillende deelgebieden in de vallei. Vanaf 2 maart
gingen de werken in de eerste deelzone, het overstromingsgebied Polder van Lier, van start.
De werken zullen ongeveer twee jaar duren.
Grotere uitwateringssluis
Het overstromingsgebied Polder van Lier krijgt een nieuwe, grotere uitwateringssluis. Met de
nieuwe uitwateringssluis kan het gebied sneller leegstromen, nadat het bij stormtij water uit de
Beneden-Nete opgevangen heeft. Het is dan sneller klaar om opnieuw vol te lopen bij het
volgende stormtij. De omgeving is zo beter beschermd tegen watersnood. Als voorbereiding
op de werken moest de werfzone vrijgemaakt worden. Dat gebeurt door de bomen en struiken
weg te halen.
Kansen voor natuur
We nemen ook maatregelen om de natuur in het overstromingsgebied extra impulsen te
geven. We verdiepen en verbreden de grachten en zorgen in het voorjaar en de zomer voor
een hoger grondwaterpeil. Resultaat? Er ontstaat natte natuur (‘wetland’) met open water en
riet, die heel wat zeldzame planten- en dierensoorten aantrekt. Wandelaars spotten er
binnenkort misschien wel een porseleinhoen. Ook vissoorten als de spiering en de bot zullen
het naar hun zin hebben.
Wetlands hebben overigens nog meer te bieden dan enkel natuurschoon. Ze houden
regenwater vast in natte periodes en geven het heel langzaam weer af tijdens droge periodes.
Een beetje als een spons, dus. Die nuttige eigenschap komt van pas in de strijd tegen
wateroverlast, en bij droogtes zoals die van de afgelopen zomers. Wetland werkt bovendien
als een natuurlijke filter en verhoogt het zuurstofgehalte in het water. Zo profiteert het
waterleven van zuiverder water.
Mogelijke hinder
Voor de werken moet heel wat bouwmateriaal aan- en afgevoerd worden. Dat gebeurt zoveel
mogelijk via transport over het water. Daarmee houden we heel wat vrachtwagens uit het
verkeer. Het is ook aangenamer voor wie in de buurt woont: op die manier trachten we de
overlast door vrachtwagens te beperken. Tijdens de werken zal de Netedijk afgesloten zijn. Er
wordt een omleiding voorzien langs de Ouderijstraat, aan de buitenzijde van het
overstromingsgebied.
info@sigmaplan.be
www.sigmaplan.be/nete-en-kleine-nete
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Het jaar rond met de nodige wijzigingen 1/20
Nog een maand en 2019 is verleden tijd.
Daarom een korte opsomming van veel
wijzigingen sinds ons vorig clubblad.
Autolichten
Een aantal
gebreken aan de
lichten en
reflectoren zal
vanaf 1 december
strenger beoordeeld worden in de Vlaamse
autokeuringscentra.
Er wordt wel een overgangsperiode van een
jaar ingesteld, waardoor vastgestelde
gebreken nog niet onmiddellijk tot een rood
keuringsbewijs zullen leiden.
Verplichte afronding van cashbetalingen
Handelaars zullen vanaf 1 december
cashbetalingen moeten afronden naar het
dichtstbijzijnde getal van 5 cent.
Naar aanleiding van die afronding
verzamelen Kom op tegen Kanker en tvzender één nog tot 13 december voor de
laatste keer “ros geld” tegen kanker.
Nieuwe Europese ‘president’
Voormalig Belgisch premier Charles Michel
neemt op zondag 1 december zijn functies
als voorzitter van de Europese Raad op. Hij is
na Herman Van Rompuy de tweede Belg die
zich Europees ‘president’ mag noemen.
2019 is weer voor voorbij. de wijzigingen
en prijsstijgingen liegen er niet om. 2020
gaat weer een stuk duurder worden.
Nieuwe huurprijzen voor sociale woningen
Wie een sociale woning huurt, kan de
huurprijs vanaf het nieuwe jaar zien
veranderen.
Meer betalen voor dienstencheques
Wie dienstencheques gebruikt, zal daar vanaf
1 januari meer voor moeten betalen. Het
tarief zelf wordt niet verhoogd, maar Vlaamse
gebruikers zullen minder kunnen aftrekken
van de belastingen.

Autokeuring duurder
Ook de prijzen voor de autokeuring worden
opgetrokken, aangepast aan de index, zo
meldt de bevoegde federatie Goca. Voor het
rijexamen zijn er slechts enkele categorieën
waar de prijzen worden aangepast.
Huisarts duurder
De honoraria voor raadplegingen, bezoeken
en toezicht van artsen stijgen op 1 januari
met 1,95 pct.
Lagere prijzen voor taxi’s
Een nieuw taxidecreet, dat op 1 januari in
werking treedt, moet leiden tot meer taxi’s
tegen lagere prijzen. De vaste tarieven
verdwijnen en er worden een aantal regeltjes
geschrapt. Er wordt tegelijk ook een nieuwe
regel ingevoerd: elke chauffeur zal
Nederlands moeten kunnen spreken met zijn
klanten.
Tanken tikkeltje duurder
Het aandeel van biobrandstoffen in diesel en
benzine stijgt vanaf 1 januari licht. De prijs
aan de pomp stijgt daardoor ook licht, met
ongeveer 2 cent per liter.
Geen wegwerpbekers meer
Op alle evenementen in
Vlaanderen, van
schoolfeesten tot
massafestivals, zal het
vanaf 1 januari verboden
zijn om drank te serveren in
wegwerpbekertjes, blikjes of
petflesjes. Als een organisator toch
“wegwerprecipiënten” aanbiedt, dan moet hij
die materialenstroom voor 90 pct opnieuw
inzamelen.
Schoonmakers starten jaar met minder
loon
De lage inflatie van de voorbije maanden
heeft tot gevolg dat de arbeiders uit de
schoonmaaksector - vele tienduizenden
werknemers - het jaar dreigen te starten met
iets minder loon.

25

Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om het
personeel dat is tewerkgesteld met
dienstencheques. Die vallen onder een ander
paritair comité.
Tarieven elektriciteit en aardgas
De distributienettarieven voor elektriciteit en
aardgas, die een belangrijk deel uitmaken
van de energiefactuur, dalen in 2020
opnieuw. Dat kondigde de Vlaamse
energieregulator Vreg aan.
Pintjes duurder
Wie het nieuwe jaar wil inzetten met een
bierfestijn, moet er rekening mee houden dat
de pintjes duurder zullen zijn. Zowel
marktleider AB InBev als concurrent AlkenMaes trekt de prijzen op.
Geen premies voor elektrische wagens
Vanaf 1 januari geeft Vlaanderen geen
premies meer voor elektrische wagens.
Postzegels stuk duurder
Bpost maakt zijn postzegels
op 1 januari opnieuw duurder.
Gemiddeld stijgen de tarieven
voor binnenlandse post met
5,1 procent, zegt Bpost.
Proximus trekt prijzen op
Net als vorig jaar trekt Proximus zijn prijzen
met Nieuwjaar op.
Woonbonus vervangen
Wie een nieuwe woonlening aangaat in
Vlaanderen, kan vanaf 1 januari niet langer
genieten van de woonbonus. In ruil worden
de registratierechten verlaagd van 7 naar 6
procent.
Geneesmiddelen elektronisch
voorgeschreven
Vanaf 1 januari 2020 wordt het elektronisch
voorschrijven van geneesmiddelen voor
ambulante patiënten verplicht. Het RIZIV
stopt vanaf dat moment ook met het leveren
van voorschriftenboekjes.
Rampenfondsen voor landbouwers
vervangen
De bestaande Vlaamse rampenfondsen, het
Vlaams Rampenfonds en het
Landbouwrampenfonds, worden
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samengevoegd en worden vanaf 2020
vervangen door een “brede
weersverzekering” die landbouwers zelf
moeten afsluiten. In de eerste jaren zullen ze
daarvoor een subsidie krijgen.
Rookmelders
verplicht
Vanaf 1 januari
zijn rookmelders
wettelijk verplicht
in elke woning in
Vlaanderen. Dat
mag evenwel
geen ionisatierookmelder zijn, want vanaf 1
januari is het in heel België verboden om
dergelijke rookmelder in huis te hebben.
Strengere energie-eisen
Wie een nieuw huis bouwt in Vlaanderen,
moet vanaf 1 januari rekening houden met
strengere energie-eisen. Het maximale E-peil
(een maat voor het energieverbruik van de
woning, red.) wordt verlaagd van E40 naar
E35. En het E-peil voor wie een
doorgedreven renovatie uitvoert met
energiemaatregelen (een zogenoemde
ingrijpende energetische renovatie) daalt
naar E70.
Hoger minimumloon voor gedetineerden
Vanaf 1 januari krijgen gedetineerden die
werken een hoger minimumloon. Ze zullen
dan minstens 0,75 euro per uur verdienen,
ook als stakende cipiers hen verhinderen te
werken.
Neutraal sigarettenpakje
Vanaf 1 januari zitten tabaksproducten
allemaal in hetzelfde neutrale pakje.
De neutrale verpakking wordt verplicht voor
sigaretten, rol- en waterpijptabak maar ook
voor aanverwante producten zoals
vloeipapier, sigarettenhulzen en filters.
Gebruik van onkruidverdelgers verboden
Het gebruik van synthetische
onkruidverdelgers door particulieren is vanaf
1 januari verboden. Eerder was het gebruik
van totaalherbiciden op basis van glyfosaat,
zoals het omstreden Roundup, ook al
verboden voor particulieren.
Ook wie nog een voorraad onkruidverdelgers
staan heeft, mag die niet meer gebruiken.

Nieuwe systemen voor kinderbijslag
Zowel in Brussels als Wallonië treden op 1
januari nieuwe systemen voor de
kinderbijslag in werking. In Vlaanderen werd
het systeem begin 2019 al aangepast.
NMBS verhoogt sommige tarieven vanaf 1
februari.
Onder meer de prijzen van de standaard- en
weekendbiljetten gaan omhoog. Aan de
prijzen van de vrijetijdsproducten voor
jongeren verandert er niets.

Stad Brussel voert alcoholverbod in
voetgangerszone in
De stad Brussel voert op 1 februari in de
voetgangerszone een alcoholverbod in.
Tussen middernacht en 6 uur ’s ochtends
wordt het openbaar nuttigen van alcohol
verboden. Het gaat om een testperiode van
zes maanden, waarna de maatregel
geëvalueerd wordt.
Wie betrapt wordt, zal zijn alcoholische
dranken moeten afgeven en wordt bestraft
met een boete van 350 euro.

Tot schrijfs…

Sms-ticket De Lijn 18 procent duurder
Ook De Lijn verandert zijn tarieven op 1
februari. Het gaat in de meeste gevallen om
beperkte prijsverhogingen. De prijs van het
populaire sms-ticket stijgt wel met 18 procent.
De prijs van de tienrittenkaarten blijft
onveranderd.
De Lijn schaft reserveringsplicht voor
rolstoelgebruikers af
Rolstoelgebruikers die met een bus of tram
van De Lijn op stap willen gaan, moeten
vanaf 1 februari hun reis niet langer op
voorhand reserveren. Ze kunnen wel alleen
op- en afstappen aan rolstoeltoegankelijke
haltes, en de rolstoelplaats op het voertuig
moet nog vrij zijn.
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Nieuwe leden
Welkom aan onze nieuwe leden:











Nicole Aerts
Virginie Ducornez
Dimitri Van Grootenbril
Lieselot Meerbergen
Willem Van Tendeloo
Robin Aerts
Oliver Aerts
Rik Knabe
Linda Sas
Amber Van de Peer

Personalia
Geboorte
Op 6 december 2019 verwelkomden Kevin Knabe en Sandra Delorge
hun derde spruit. Rik is de kleine broer van Zoë en Britt.
Proficiat aan de fiere ouders met de geboorte van Rik.

Even lachen
Zo ontstaan burenruzies...
Jantje zeurt al maanden zijn ouders de oren van hun kop dat hij een broertje wil.
Op een dag is vader dat gezaag spuugzat. Hij roept Jantje en zegt:
"Kijk, hier heb je wat graszaad.
'Strooi dit maar goed rond in de tuin en dan komt de ooievaar wel vanzelf."
Jantje strooit het graszaad overal rond."
Twee maanden later krijgen de buren een baby.
Tijdens het kraambezoek zegt Jantje tegen de buurman:
"Als je maar weet dat het niet jouw zaad was, maar dat van mijn vader"
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Inleiding in het Antwerps voor beginners
De 'truuk' in deze wereldtaal, althans volgens de Antwerpenaren
zelf, is eigenlijk gewoon om een hele zin te condenseren tot 1
woord.


Het is nu jullie beurt

Tizsonnolle



Ik heb je er nog voor gewaarschuwd

Kemmetoenogzoegezei



Hij kon er niets aan doen

Akosterniondoeng



Ze heeft het niet goed verwerkt

Zissernichoefan



Hij zei het immers ook

Azeigetoemmesoek



Dat had je niet gedacht he?

Dadoddenichedochtei



Ze hebben u in de maling genomen

Zemmenoegoeligge



Hij neemt alles mee

Aschaardallesmej



Het is er echt aan te zien

Geziegeterbegoton



Hij praat nonsens

Azeiwerriswa



Hij kon er niet opkomen

Akwammerniejoep



Dat is zeer goedkoop

Dasbekaanstverniet



Hij heeft het in de gaten

Ajeigeteur



Een klaploper

Nenapsjaar



Je moest eens weten

Gemoestetbegotisweete



Het is haar dagje niet

Zeigetnogalissitte



Een ruitjeshemd

Eukarowenem



Kan ik u ergens mee van dienst zijn?

Kannekoewellepe?



Heb je het door?

Eddetindemot?



Wat heeft hij gezegd?

Wasseitem?



Wat doet hij nu weer?

Watoetemnawer?



Wat sta je daar nu te kijken?

Oestodderna?



Hou me nu niet voor de gek!

Zwaanstnahnieëi

Zoals altijd. ALLE BEGIN is MOEILIJK. Hopelijk versta je er iets van.
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Lierse petroleumproducten

SEGERS
L.P.V.
Altijd warm !
Boomlaarstraat 321
2500 Lier
Tel.: 0 4 9 5 / 2 0 8 7 3 8
Fax: 0 3 / 4 8 9 1 5 1 5
Steeds tot uw dienst !
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B.V.B.A.
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2020
januari
februari
maart
april
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september
oktober
november
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7h47-20h05

7h59-20h10

6h30-18h43

6h39-18h53

7h05-19h28

7h27-19h41

5h59-18h11

6h05-18h18

6h57-19h14

9h31-21h47

9h43-22h03

10h56-23h22

11h33-23h58

0h24-13h00

2h12-14h56

1h18-13h58

2h56-15h14

2h58-15h15

9h08-21h27

10h10-22h35

10h44-23h08

12h03

0h56-13h34

1h49-12h26

1h55-14h21

1h55-14h19

3h56-16h17

8h59-21h17

4h46-17h06

3h30-15h54

6h27-18h44

4h19-16h41

4h01-16h37

7h24-19h41

5h08-17h37

3h08-15h49

6h53-19h09

4h34-17h10

1h23-14h06
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2h33-15h13

0h39-13h12

6h39-18h54

1h28-14h04

0h29-13h04

25

1h20-14h01

11h41

6h01-18h17

12h01

0h06-12h38

11h10-23h38

8h49-21h15

6h20-18h53

5h20-17h58

9h13-21h40

4h36-17h11

3h32-16h08

8h04-20h28

4h04-16h37

2h54-15h32

8h27-20h50

1h57-14h46

0h35-13h12

14

0h49-13h24

12h19

7h59-20h19

10h02-22h25

9h28-21h45

13

10h48-23h22

10h07-22h30

7h15-19h33

2

10h06-22h34

1

9h24-21h49

3

3h46-16h01

3h45-15h58

2h35-15h03

3h42-16h26

1h25-14h03

12h29

11h48

10h21-22h43

10h02-22h19

7h28-19h44

7h56-20h13

7h13-19h30
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5h35-17h53

5h06-17h25

6h01-18h24

5h39-18h07

3h52-16h31

2h25-15h03

2h19-15h09

1h00-13h43

0h31-13h02

9h36-22h05

10h03-22h34

8h45-21h07

15

7h12-19h27

7h01-19h15

8h28-20h40

8h22-20h37

7h13-19h41

5h34-18h08

5h03-17h33

3h23-16h03

2h17-15h10

10h47-23h25

11h45

10h52-23h26

4

4h28-16h42

4h25-16h36

3h33-15h54

4h59-17h31

2h35-15h19

0h53-13h30

0h17-12h51

11h04-23h29

10h36-22h55

7h58-20h13

8h27-20h44

7h47-20h05
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6h21-18h40

5h50-18h09

6h46-19h08

6h28-18h53

5h06-17h40

3h31-16h10

3h37-16h23

2h05-15h06

1h32-14h20

10h28-23h01

10h58-23h34

9h34-22h02

16

7h46-20h02

7h32-19h46

8h58-21h11

8h55-21h09

7h59-20h23

6h28-19h00

5h56-18h25

4h36-17h06

3h51-16h31

12h00

0h30-13h02

11h45

5h06-17h21

4h59-17h10

4h20-16h35

5h59-18h23

3h56-16h41

1h55-14h33

1h19-13h57

11h56

11h15-23h38

10h27-22h42

8h58-21h13

8h22-20h41
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7h07-19h26

6h35-18h54

7h29-19h50

7h12-19h35

6h04-18h32

4h41-17h16

4h43-17h16

3h44-16h24

3h02-15h52

11h29

12h00

10h29-23h02

17

8h22-20h41

8h02-20h18

9h29-21h42

9h27-21h40

8h40-21h00

7h18-19h49

6h45-19h12

5h33-17h59

5h06-17h34

0h55-13h40

1h42-14h19

0h24-12h48

5

5h44-17h59

5h31-17h44

4h58-17h10

6h47-19h05

5h11-17h48

3h02-15h42

2h25-15h03

0h28-13h05

12h03

10h58-23h15

8h57-21h17
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7h53-20h13

7h20-19h40

8h12-20h32

7h53-20h16

6h52-19h17

5h39-18h09

5h31-18h00

4h47-17h18

4h30-17h03

0h05-12h48

0h39-13h14

11h28

18

9h04-21h27

8h35-20h53

9h59-22h12

9h59-22h13

9h17-21h35

8h06-20h34

7h31-19h59

6h22-18h46

6h02-18h24

2h20-14h58

2h56-15h25

1h27-13h58

6

6h21-18h36

5h30-17h40

6h14-18h42

4h13-16h54

1h40-14h22

11h34-23h55

9h31-21h52

31

8h38-21h01

8h06-20h26

8h55-21h15

8h35-20h57

7h35-19h59

6h28-18h54

6h14-18h40

5h36-18h02

5h28-17h56

1h37-14h17

2h00-14h33

0h05-12h32

19

9h54-22h24

9h13-21h36

10h28-22h41

10h31-22h45

9h53-22h10

8h51-21h16

8h17-20h44

7h07-19h32

6h49-19h10

3h33-15h58

3h57-16h20

2h35-15h03

7

9

10h11-22h43

9h45-22h16

10h24-22h44

10h02-22h22

8h57-21h20

7h53-20h18

7h33-19h56

6h51-19h12

6h54-19h15

3h58-16h23

4h16-16h39

2h23-14h50

21

12h11

11h11

11h32-23h54

11h31-23h45

11h06-23h20

10h16-22h35

9h47-22h12

8h35-21h00

8h15-20h37

5h13-17h33

5h34-17h52

4h23-16h42

10

11h01-23h38

10h40-23h20

11h12-23h34

10h47-23h07

9h40-22h03

8h34-20h58

8h12-20h34

7h25-19h45

7h26-19h45

4h46-17h08

5h06-17h27

3h29-15h51

22

0h52-13h23

0h02-12h41

12h18

12h06

11h42-23h56

10h57-23h15

10h34-22h56

9h19-21h44

8h58-21h21

5h56-18h16

6h17-18h35

5h08-17h25

11

11h56

11h43

12h06

11h36-23h57

10h24-22h47

9h15-21h39

8h50-21h12

7h59-20h19

7h56-20h15

5h25-17h44

5h48-18h05

4h27-16h46

23

2h00-14h29

1h26-14h00

0h47-13h33

0h24-12h54

12h20

11h40-23h56

11h21-23h42

10h04-22h29

9h40-22h05

6h39-18h59

7h00-19h18

5h51-18h07

12

Berchemlei 115 - 2140 Borgerhout

0h39-13h05

0h33-13h09

0h34-13h07

12h31

11h11-23h33

9h58-22h22

9h29-21h52

8h34-20h53

8h27-20h46

5h57-18h14

6h22-18h38

5h17-17h35
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3h01-15h26

2h34-15h03

2h29-15h12

1h21-14h20

0h34-13h06

12h24

12h11

10h50-23h16

10h24-22h50

7h21-19h43

7h43-20h04

6h33-18h49

(Laagwater te Lier is 3h 25min na Antwerpen)

(Hoogwater te Lier is 1h 50min na Antwerpen)
Leen Jespers

3. De tijden zijn verrekend ten opzichte van het hoge water te Antwerpen.

Waterbouwkundig Laboratorium

Departement Mobiliteit en Openbare werken.

2. De gegevens zijn verstrekt door de Vlaamse Overheid

1. Voor de periode waarin de zomertijd van toepassing is, zijn de tijden
reeds in de zomertijd uitgedrukt. ( van 29 maart tot 25 oktober)

9h24-21h51

8h54-21h17

9h40-21h58

9h18-21h39

8h16-20h39

7h12-19h37

6h54-19h18

6h16-18h39

6h15-18h39

2h57-15h28

3h15-15h42

1h11-13h42

20

10h57-23h38

10h02-22h33

10h57-23h13

11h02-23h14

10h30-22h45

9h34-21h56

9h02-21h29

7h51-20h16

7h32-19h54

4h27-16h48

4h48-17h07

3h34-15h55
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Hoogwaterstanden te Lier 2020

‘T KONTAKT

CLUBBLAD: 64ste jaargang
nummer 1
Februari 2020

België –
Belgique
P.B.
2500 Lier1
08/5515

Ver. uitgever: Norbert Chovau
Berkendal 18
2560 Kessel
Erkenningsnr.: P806179

Driemaandelijks tijdschrift:
verschijnt februari, mei, augustus en november.

Afgiftekantoor: 2500 Lier 1

Zoals elk jaar trok er in november weer een ploeg naar de Marathon
van de Ardèche!
Koninklijke Kano Club Lier vzw
Mz.: Berkendal 18, 2560 Kessel BE 0410.101.152

